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ıtallagratlleslmlade raslar 
10 llllo•etre dalla ııerledl 
Birçok mDstahkem 
noktalar işg~I edildi ----4-11----
Sovyetler Voronejde de 
taarruza hazırlanıyorlar 

r 

Arnavutlukta 

Çeteler 
Bir italyan motörlE 
koluna hucum etti 

ra.-- .. -- _ ----· Almanlar Stalingrat bölgesine 
Tunusta şiddetli çar- ··~~~~~~~r~~ .. b~k~!! .. ~rl~~~~~~ 

Tiranda da lllr 
general lldlrlldl 
LııDdra. ı (A.A..) - .Ama~, 

Draç Jtmanmdan, 'l'ırana;va lldlD Jol 

barat bürosu dün BeU fU hususi det içinde dü~an ıuoay ve er o-

p ı ş m a ı ar devam edl•yor ı~ı~~:::~~:ı,~~ür.de,kuvvcu .. lar;:~:,:!'1,!::ff~:~etıe-
nm1s Stalfngrad kesiminde düş- rimiz merkez keshninde dilfmt· 
manın mukavemetini kırmıflar ~ nın mukavemetini kırmıflar ve ta· 
e Ul 10 kllcımetre ilerlemiflerdlr. arruılarına muvaıffaktyetle llerlb

llzerlnde Arnavut oeı.ıert bir ~ 
zrıot6rlse koluna taarrus etm1fJıer '911 
M lt&lyam öld11rmQflerdlr. 'l ka.mJODe 
ıı maldnelttQfek .. mnhtınmat ell 
l"Clrilmjfttr. 1 

Tin.nada bir lt.mı;Jan ....-.ıı ~ 
l•dflmSftlr. ,,. 

Amerllla Barıctre ......... , .. ~. 

Hüseym Cahıd YALÇIN 
IHAU Aftlkanm temizlen. 

L...: .._.. .. .,., ·a. rlt&hOk 
..,.. bata~ .ıt ile 
kadaı- müddette ..._ mUftftek 
....._.rr Mihverin takviye lota
'- alarak Tanuta va '.l'rablus-

Cllt •'•"" tark acuda tabm. 
- Wlil midir? 

• laller tamamiyle askeri bir 
•an;, .. 1aa1s gtbi görünür. Fa.kat 
.. -.ada bötlln dönyanııı dudak. 
luma plen ba 111e5eleJeJi "e ihtİ· 
- llaridllde olank bina iaeele. 
... lldmlnbıclar. 

llErimi.ıee Mıi1mnın temizlen
.... i İli bu defa kat'I &arette ne. 
tieelenecektir. 

lllılııci defa Nil orclasu general 
V&veliD kumanduı altmda olerak 
lta!nn kuvvetlerine lnleam eltiii 
...._ Tnblasgarba kadar gitmek 
._ ve tlmidiyle yola çıkmJI de. 
Iİldi. Ordunu kuvveti pe'ı azdı 
'• .. kadar man bir Beler için 
~ yoktu. Fakat karımnda 
llaeJ'dam 11ot balunca Trablusgarp r1' ltaılangıema bdar ilerledi ve 
ı.1Janm imdadma Bomel yeti . 

tlaee geri ~kilmek mecban)'etin· 
... kaldı. 

Paı.t ıimdiki teıtebltllı evvel. 
kilvd. ~le farkbdır ve e
._bdır. AJribmn gaıtmıduı da 
bir taarru teırtİP eclillp J!l1'kt&11 

'• prptaa mllterek hareketle bu 
'-•hnadıkea mihverin Afrikadan 
~ ilnklmın oldalu için t.. 
...._ pllm t.- olarü tertip ecıa. 
lllittir. İn.glliller El Alemeyn ö. 
~ mihver kavVetlerin.i pe. 

""-· edime garpta AmerikaJıJar 
"- laplizler Şimali Afrikaya ih • 
~ llareketi yaptılar Ye lmkacıa 
~ ...- vtteada ı-firdller . 
.... mlthfik .slcerler Ve .~fri-

-- tmıizl•nmesiniD bir iki ay 
~ kabil oJaeapq talimin edi. 
'Odu. V .pyi bu tsmid1 Ukl• güs. 
tel'eeek mi? Yolma netite ba'raa 
~ mif Bonmaı ltilmeylz1 
~ iki arada mibverin takviye 
....... alarak Afrikada 11Z11D 

lllCldet ttıtanabilm••i ihtimalini . .....,.,,... . 
faaiudet'le mihvereiler. El .\.le. 

"ende lralll karpJS bekledflderi 
llltada nmanm mlttefıkt~r aley. 
lab.de calştıir s1y1eniyon111. Çll:ı 
lltl lftiberciler .ödenis yoliyl, 
~~ lıltualdan lo9a bir saman 
ldıtde bir _.. nni kuvvetler 
"'1derebndikleri halde tn;il'ıler 
•--. ll'mid ·banla 10liyle ve o ela 
.._ bir aman 90ara imdat yetil 
1iliJorlardı. Ralhaki aıam ba$ıD. 
"- hPllaa ba gı"bi mutdd tnh. 
lltia!eıin Wikate hiç uJllladıil bir 

Tunusia Bizerte 
arasındaki 

muvasala kesildi 
T geçirilmek üzere 
italyaya beş Alman 

tomeni geldi 

Bir çok müstakem noktalar lfial mişlerdir. Bir kaç mesktbı mahaJ 
edilmiştir. ku...-vetlerimiz tarafından istirdat • 

Bostondaki 
yangında 

O.ealerla ıa1111 

dllmlşUr. 

Bir ıtln sflren h!r çarpıtma esn• 
ıında kuvvetlerimiz düşmandan l 7 

(Arkası Sayfa 8. Sil. 1 de) 

Cibutideki 
Frannz garnizonu lnıills 

447 JI bDldD Somaliaine geçti 
Bir~ok lıtulınlann ~dırdıfı Londra, ı (A.A.) - ctblıtldeld 

""""""- ...... ~ ~ 
7fW Dl hlfJts llomaltlllDe pgmlf tldUa • 

eo.ton, l (A.A.) - BUCb atı- malı.tadır • 

vakt! nefredllen read lletıe7e naa • .-----------. 

Her Arnavut 
AraanUuta b•la. 
aaa ller ıtaı,a 
ullerlae ateı 

etmelidir ı .. --.m.t Jlic ille 
eebeb n beılvme olmabınl 

hümma utramıtbr 
ran evvelki akpmki bOytlk yangmd& ı••- 1 ti ld 
&enlerin mlktan üf ye b1Ji1 olmak- ..... • ' re 8rl Vllfbıstcıll, 1 (AA.) - Ba1tc1J1 
tadır. Ytızlerce yaralının mhJd du.. lftlrÜ .. eB ~ Korde1 Bııı. mat)ıaat mo,,,... 
ıı.m1an pek nQllmtir. llllerl kont.........,. befanatıta bült 
FeıAketten kurtulmut olaDl&r. ttlJ - ollaıacalarımııa un.k ÇOrçiltn ~ oldulU - • 

ler Urpertıcl hik&yeler anlatmakta kuıı serek askeri ... gerek alfUll 

Tokfov• 11om1taıaraa Amerı•aa tan•· 
recileri Tllllaıtald laawa llarelllbaa 
ıeaıı mlllyaata qtlrall edlrorıar 

't'e uçlan tutuıup &lavler içinde k&1 Ankara Hasml Mahuelıesin- takımdan birçok Wa1ı JDMalthd 
ır.q olan birtakım kadınların Çiidır. den at Yaftlianna ait verilen mtıkemmeı arette lıl&lı n tefl"lh • 
~Jf Oıldukl&rDU .Oylemektedlrler. Dl • ı.lparie hesabı bmttz gelmemiıtir. meltte oldutwıu llDJlemJ§t;lr • 
ter bazıl&n da birtakım. laklnane Bugtln almacatmı ama1onı. Slls}erlne de't'&Dl eden .Almdlıll 
kahr&manlık ve feragat vakatan nak· Ba itibarla nnn. Jahut öbllrı;Uıı bt.riciye namı. A.rnavuttarm. 1taı " 

Londra, 1 (A.A.) - Sekizinci ı Londra, 1 (A.A.) - Tunuata 
ordu mihver kuvvetleri!lı 'Mısırdan ! Kudeydanııı doğusunda :ır.uhaı ebe 
b8D1Jyftrak 620 kilotnetre takip et,. 1 ler oluyw. BJzcrte havadan tek 
ttten sonra ıimdi yeni daı1beler 1 rar bom'bardımu cdilmişur . 
indirmeğe hıazırlanrmen 1.iriııci or_ ALH:\NYA ~ TV!IF.N' 
du Tunusta ıiddetli hücumlarda GO:SDF.RİYOB 
bulunuy.~. :unus ~le ~izerte ara. Nnyork, ao (ı\.A.) -- AJman 
sındaki c!en:ıryolu üıerınde bulu.. ! başkumandanlığrnın, Brenner geçi 
nan Kodeyde'nin zaptı tlurine bu 1 di yolu ile Tunusa takviyele!' ıöıı.. 
iki tehir ara~da. şimendifer mu. 1 derdiği bildirilmektedir. Aban son 
vaaalası ksıefştir. Afada yalnız raporlara g~re. ikiai sırt.lı o~:r.alr. 
bir yol lr.ab!qtı~. Şimdi b11 yolun Uz~. bet tümene yakın bir kuv. 
yakınla~~ ~tm muharebeler o. veı ltalyaya gelmiştir. Bu tiı ~ ı cn
luyor. Bınncı rodu ::tumandanı !er şimdiki halde Millnoda bulun . 
general Andenon. dUFanI ikiye m.UtadJr 
•)mnak ı~· ara.:inın teJ!ekk111~ <Arİuwa sayfa s sllta 2 de) 
den maharetle i'5tifadc ediyor. D 

ParqUtçi!.ler iıWDi verilmjyen bir 
hava meydanını qgal etmi.IJler(t.i.J'. 
Hava kuvvetleri Bizeıte doklamıı 
bombalamq, Trahlueguri>a 2 pek 
ıiddetlilıava akrnı yapılmıııstır. Bu 
akmlarda tonl8.l"la bomba atılmıı, 
limana, eiektıik aantralına tam i. 
sabetler ol~. Sicilya.da Ko. 
mise hava meydanma da iki akm 
ynpıJmı,tır. 

Sekiziuci ordu 
Yeni bir '"""""" 
ltazırlamyor 

Lonclra, ı (A.A.) - lekbdnol or4u 
Romel kuvvetlerinin 80ll JıaUarm& 

.taarruza geçmeden önce to.uıı ve mal 
zeme :J'!lmap devam etmektedir. 1 

kel'e daha taba't oldu. tngi)ider baki• dararken Romell lagili• ta
~ ocm dMa çabuk arnmmdan lmrtanmamıt olan 
ve daha mühim takviye aldılar ve lnı tatniyelerin bundan soıara ela 
llatlln bir orda ile tees\1lze geçe. 1 •J'D• orda yemden muvartakıyet
rek dtlşmam Sirte körfezine ka- le dövüteeek kadar ean verebilme. 
dar stlıdttler. Bugün orada danı. •i mtlmkUn mtldllrf 
rorlar. Fakat anlaıılıyor ki temas Mih,·eıeilerin garpta yekinu 
kesi;ım..au,tir. Bu daftlltu &"lkeıt ıittilıçe artau milthfilder ordaı1u 
mahtllleıin 'imdikl halde hio de lrarpsmda ranus ve hiJha ~•• Bi. 
Prip balmadıklanna falıidiz. zerf:e köprtlbqnu mahafau etnte. 

Çtbıldl tngi!O ord.aa Trablaı. ıi naul kahil ohbl!f.ee.li keıtirlle 
garp Uzerine yürtlyebilmek için •es. 
esas m'Vetlerini oralara kadar Herhalde öyle göribı~OI' 1d ar. 
gtlrmeye, levamn hatlarnaı tll"iia tik mibverm Afrikadan tamamiy 
'"e blle1ma ihti>'açlamu temin et.. le atılmuı onlar beealnna ~tina
IHie mah~. Bundn ..... "imUa11a bir olaym. Buna mani 
prptakl hareketin de tarktan ı•· obr.alr ioin milavereiı.r ellerinden 
leeek taa1T'UIE ile ahenkli bir •• Seleni yapaealılardır. Dllen «:ol> 
rette inki~ etmesi lbnrıdrr. 19yler yapabileoe': bir clumnda. 

Bu arada Romel ordnuna ıllp. ıtırlar. Fab.t •bit oluyor ki mit 
b.MIE ki Yftrc'hmeı km'Vetler yetil. tefikltt de onlardan daha fada 
firileeektir. Fakst El Atemeynde eeyl~r yapülleeelı Wr darama e. j 
bltibl ord111u bic ,.,........,, Wr ritmİllftCIİr. 

ıetmektedlrler. Keseli. 8 dauözU bil. bu listedeki sipariı miktarına )'l.nlanD lfgal kunetJerlu k&rp IClılıı 
y11k bir aoğukkanhlıkla idare eden _~_ö_re_te_w_ia_ta_bql~a_n_a_ca_k..:,tır_. _ __:. __ _;<_ArllMı_.;:.;.;;;.;_sa...:.yfa...;,;,..l,,;.:....stt_tan~-'_;;;;;41;;;;." 
daD8 hocası genç blr kadm, bu daullS 

~:~o~~ı:t'~r:,~~~~:-klr:e~. Kömür tasarrufu için 
r1n de bayatını kurt&rJDJflır • 

!:~:~:~t::~?::;::k!:::t. Trenlerde seyahatin tahdidi ve masat 
saatlerinin değiştirilmesi dUşUnUIUyor Bir Amerikalı ıaz~teciye 

göre 

italyada 
Vall .. ltlr dlllpUD· 

llzUll warmıı ı 

Ankaradan bildirilcifice göre, Diler taraftan Vetiletl.er 8.l"alI 

hem kömür t&SalTUfunu temin et. bir komisyon devlet tenvir ve tel. 
mek, hem de trenlerde lüzumsuz hin bütçesinden taaamıf iJnkb
izdibamr önlt'JD4!k için yakında a. lannı araştırmaktadır. Bu komi'f. 
lınank bir brarla seyahatler tah.. yonun hazırladığı rapor da, ilk it 
Jit olunacaktır. olarak devlet dairelerindeki me-

DU,Unillen ııelil '8Yledir: eai 1aatlerinin detiltiıilme& f'ıkri 
TrEınlerde seyahat vesika.ya tt. ilıi stırtlmrktedir, Bu teklif kabul 

Amerilıa hariciye nazın bu bi tutulacak ve seyahat e~ edildiği takdirde devlet dairele
gibi haberler alıraa hayrete mecbwiyetinde kalanlar bunun rinde mesai saat 10 da baıl!)"&cak 

diifmiyecefini söyledi mUbr~m olduğuna dair vı1Ayetler. ve öğle tatı"'li yapılme.dan 16 )'9. 

<Yaznn ıııavfa 3. ıHtan ı de, ( _a_cn_bire_r_te_r_k_er_aı_a_ca_k_la_rd_ı_r. ___ ır_i-_dsr_de_v._an:_~_d_ec_ektir_· _· __ _ 
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·nsi mLselelere karşı 
gösterilen umumi mukave

metin ruhi sebepleri 

l~ij]]l;ı~ Şark cephesinde neler gördüın: HA.[liSEll~ 
a be 98 iSSIZ ık -~AR lll Tutkal ve nafla:in .. ara GECEN HARPTE BiR 

fa"' r"ıkaları k J l h d l ŞEKER DAVASI ... il Voiokolanrhrfan Rijeve aı:ar o an cep e e, genera 
Jukov orclı.ılorının gerilerini dolasan bir lngili:z. muhabiri, GEÇF..N gi.:.n _zarif bir bayan 

1:'1emteket ihtiyacını 
temin et.ecehla 

gördüklerini anlatıyor şika;-•et edıyordn: 
- Artık ne bir ziyaret ynıımak 

ne de k2.bul etmek istiyorum; zi
ra. Uç beş lfr~i bir a•aya ~eııuce 
~·aluız pahalılıktan, kömürden, ~
dundan. elbiseden, Jw=aca Lit ·ı.1gı 

Yazan: HALİS özao Enkaz arasında 
TJ,ı~şst~ı:ı rııhiy:ıt alırnını.la 

l aptl:ın ıırıı~tırmalar 'e 
• o:un.lll gnyretler dnh..a ı.:.cni~ 

ğuJlan \ e ı;-efle tabalnrı arasında 
tam manasile bir IJ0~11şmnnın ılı• 

mm etme;i ihtimal dahilincl~di!' . 

Anl:arad:ı.n bil-:'liri' r'iğiıic gôre, 
memleketirdzin tutkal ihtiyacının 
tamamen k::ırşıbnabilmesi makı;a 
diyle Süı::ı~rbank tarafından Bey. 
kozd:ı yap:lme.kta olan falmkanra 
inc;a:ıtı bitmiş ve faaliyete ge~mi~
tir. 

Iliiyük bir levha, Jukov orılulıı.
rı mıntakasının başlangıç nolıtıısı · 
nı gösteıiyor. üzerinde şoyle bir 

tıl ~eridini k:ıplamış, nereılr.!· .. e, mevzul<:rdan bahis açılıyor. Bun~ 
lıulesini kaplı}acak. larlll ne favdası var? Hcyat şar~ 

r mnhilet k:ızandıl•ı::ı rin .. i t:ı
rıtın insanlnrııı ıııuliccldcr:ıtl:ırı iL 
ru•<.lc ç:>k büyüle bir rol oynnclı 

,ı clah.ı :ıı:ıl. olııralc göriilmf'kte

(.Frentl) ün bu ııa:ı:ari:resi ıte 
diğ;erleıi gibi bir çoh mün:ıÇm~:ı 

Ye tenkitlere yol ac;mıştır. Isanla 

1_şte .. ilk meskun lıôy. 1nsımla· · 
1 l:ırın:ı ses.sizce ve tevekkülle uY-

1 rı bu :zahm hakfüata istinat etme. 
diğini diğerleri de kadının iııti 
rlai insanlar arasında müf'adck 
mevzuu olduğunu; ancn~, bu mli"a
delc11in cinsi n>alıiyette r>fmıırlığı 
ni kadının sırf ildiso.cli bakımdan 
!erdir. Bu ~onuncuhra ~'ire karlın 
iptidai cemiyetlerde bir çalrŞmQ 
unsurudur. Bununla beraber 1n. 
mannmı.ıla bile tazı kabile \'e a5i 
retlcrde cinsi rckalletten lolayı 

erke'!< çoculdarm cinsi ozm·larrn
d:tn keslJmek ~tırctile mahrum e
riildi'kleri mU,ahc<le olunmakta· 

Eu fe.bri1cadan büt;;n Sümer .. 
cank fab:-il:alarının ihtiyacı temin 
ed:lec~k. piyas:ıya da sende yüz 
bin tona yakın tntkal vermek 
miimkün ol:ıcaktrr . 

yazı var: 
"Zafer için her şey yapmak .. 

repheye ~i'denl Prin parolMı bu.,, 

r:t' yüzleri keılerli. l'arıık yiiı ıı l tn!ik daha doğru değil :ır..? 
ı:ocuklar otomobilimizi sanyor. (<;).: Bir muharrir arkafü~ımız bu ki.. 

1 ı.eri»inin ri17:eri si,i!ce i~inde.. 1 • 
" - bar cayanın s':ıylemek ıstedıll!erı-

ıir. 

İn"'an yalnız akıl \'e ı:uhtıı.1\ iha· 
·et bir \'arlık dt>ğ&ldir. Onan bir 
.le maddi Jı:ıya tı nıe\ cııthır. Bnn
ılan raıında gn3·ri ı:-uurun kc~fi pc;. 

:.j dUşünceJeri alt üst etınb, yeni 
hakilmtlerin meydana gelrrıe'>ine 
flmjl olmuştur. Bİ!(;OlC l'U1ıh·atı:ılar 
,.e filozoflar insan rulmnun tnm:ı 
nıiyle şuurlu olduğunu, i'd<l:n e<'li
sorlnrdı. Tahini ruhi,·nt i.:e bi1c 
im teUi.klıinin y:ınlıs olduğunu, IT. 

hnmuzda hnrel>etleriminle dıisiin 

«'derimizde geni" ill~iiıle miies<;ir 
o!an, sebebi bil:'nıniyen iizii11t':.\ler 
\'ll.ratan bir takım gizli 1<uvvetle
~ln htiva eden , .e gayri o::mr cliye 
nnılnn bir lnsmın mevct\l bulun. 
dul:'1lnn, ha kuvvetler !lrasında 
nhHUd, içt.:.mni seberılerdtn <~olayı 

Volokolam:'l<,geı;eıı !lene, en siıl 
ıletli harplere ınhne olan bir yer· 
dir. Öyleyken, jnsan orada dola. 
şırken, bm"Bda hi~bir har[ı cereyan 
etmediğine inanacaf;: geliyor. Vo. 
lol:o!nmiskin e\'1eri, Ru<;yad:l bir 
j,ı .. na te5ltil ecl .. cek ı;urette, hep 
hargir .. umıımi heyeti ~1e zarif bir 
~ehir. RmıyMlo. cereyan eden bar(ı 
]erin yarattığı enkaz yığınları a
raı.ıncfa. o, na"iıb:ı, olduğu gilıi 

hir"'lklarının da ayak pann:lklnrı 
~ ni o bayan karlar zarif birkaç ke. 

donmu~. Gehe oldukları için tarla 
. . 1 "k' ka 1 1 .. ;ime ile anlattı. yn gıtmemış o an ı ı ( ın a .. um- y· örü ı· ' 

1 .• - · Şekere· lll" g şe ım ·' 

Dctndan başka Sümerhank tara. 
frndan Kar:ı.bükte kııI"'ı:aıı Naft:ı
lin fabrik:ıı;ının inş:ı.sı bi trrıi~. tec 
rtibcleri y:ıpı'antk ınii-bet etice .. 
ler elde erJilmiştlr Bıın•hn t·öyle 
hı:ı.riçten naftalin getırilmcğe iti. 
zum olm1yacaktır. 

ı·al sakal)r bıl' ihtiyar, b:ı-, arıuuun · -. 1 1 ge enleıi tıü:bül ı!ibi anlatQ·orlar, ~~lım:ze: Safa g~ldın · ?e~en g~- • 

1 
~ i.arp, yerlerini sarrl:ğı Yal<it ı:.ın ::.aadetle! Gıden gıtsın ~ela-
daımadağın olmuşlar. Pek ~ok ,, metle· . . i' Uml 
günlerini ormanlıırdıı ~edımi5Ier. . Ka~weyı ~ekt>r&ız, .çayı ız e 
~onra, i<öylerine cfönmü~ler, ne o. ıçm.~g_e çah~1!~ruz: bırçok ~eyi:~~ 
hıp bittiğinden babrrJeri olmrıdaTt :.Jrştl?IDIZ o-bı bı.;na d.~ elbet. . 
.~ine e'lkJ bAyatllrına <levam et. ~ac.ı.gız v~. aydınlm gunlere ıntı-· 

kalabilmiş. 
• 1 zar edecegız. 

mı"! er. y . 1 . d d ek r bak 

Mecliste din kabul <Mgeıeıim .• d~h:ı Wıirden çı. 
l•ar tıl<tnaz, hal'ebeler başlıyor, 

edılen liyibalar kiıyler, nh~ap oldıı'i<ları itin, b:ıl1· 
j tan basa yırnmış. Ate' se1lerini11 

Kö ·ün hari'cinile tamıı.miyle nzı ış erı c as:n a ~ e · -
kD l mıs mermi ~okurları ı;j. 1 kında konuşurlarken bır kenarda 

1 dır. Sonra bu halin ha~"\·anlarcfa 
ı da m?WU~ bulunduğu ha'.l"\'atıat 
fılimleri tarafından iddiıt edilmek. 
tedir. Biltlln bunlar i'c (F'rf'ud) 
Un nezariye"lni kuvvetlendirmek 
te<lirfor. 

pe;l:ı;:n:ir batarya ~enii olduğu ~·.i~i . sen_elik. ~ir. 1.st~;bu.ı gazete; 
·· t b' tüm n·n tank' &ı go::umüzc ılıstı. Eırır:!:ı sayfarl 

Aııkara, SO (A.A ) - BUyUk Mil il" Ü~ .. d · - ·· l k.. 1 d J 
na gos eren :r e ı , .a· , · .. . k ı _ · b cı. 
rın ae~menıesi için madeni Jmzık. 'muhlm b:r şe e:- m<.S~A.Çsı,, 3.• • 

1 g lıkh Hr yazı vardı Geçen ha-rbıll 
ar var. 1 kl b' · · ' ı I< 

ı. ıp ı pur ugu ıu oy er e, y:ı. 
ıt.t Meclisi. bugUn >oktJı .Mazhar k · b 1 · -• h b. 

nız erpJ1: aca ar, sım,,.ya ır 

tatmin cdil...-nıemiş \'c ~uuı:bn ; til 
nıiş cinsi dayıış:;mn en çok ha~·!\ · 

tiyet lm<lret sahibi olılu'kt"rım 
B!ıYlSIZ tecrlihelerle anlatmıştTr. ra 
l>at uzun e.sırlardnııbrri biitiin l;~. 
ı;erlyet her ~ıırt:ye ha' \'umı:ıl< 
ımretile inc::anlarııı terekl<İ<sinde 
en mühim rolü oyn:ıınış buhıu::ın 

bu amili, cin<ıi me,·culliyeti iı;tim:ıi 
hayattan tnmam,fo uznkl:ıı'ltırm:ık 
istemiş ir. Bu clnrum remiyetfori 
sinir hn.stuJnn, deliler ve caniler· 
le zen~~,le5firmPllten h:ıska bir 
5eyc yarnır.nnnş oldnğnnu iddia 
eden birçok ruhiyatçılar vard1r, 

Cmsiyote mtiteııllık bıitiin me. 
seleler her zrur.nn ve meı.ftn<la 
rlaimn 17iddetJi bir mukavemetle 
kıı.1"5ılaşırfar. Bunan ~ebr?hinı izah 
için bir çol• n:ııuriyeler nrtar!\ a . 
hmı)tır. Fakat bunlar arasında E'!D 

mühimmi ttahlili ruhiyatın nııa t~
melini' atan ,.e hUtUn cimrtinii in-
11anlıınn iztinıplarmı azaltmak 
kin uğra,arnll geçiren mc:1Iıur Ye 

müte,·effa Dr. (Freutl) in yapt1· 
ğı izahtrr. Ona giire rin<1i ynsağm 
CTabnu Sexrıel) izah oluna.bilıneıı;i 
için ilk n.lleleri' \'e remi:ret hın·a. 
tının illi t:ı.slıığr nümilnec:i olan 

Y eşilay cemiyeti.flde seçim 

Yeş!leycıların pazar günü iki 
toplantı yaptıklarını ya1.mıştık. Ye 
~ilay idare heyetine ,,u zevat sc,;il 
miştir: Ord Prof, Dr Mazhar Os .. 
man. Dı. İbrahim Z~ti Oğ'et, Sa. 
fiye Hüseyin Elbi, Ord Prof. Dr. 
F. Ke-ri:n Gökay. Fehmi At::ınc;, 
1hsan ünrt~ffeer, Türkan Örs, Mn;; 
tafa Talat. Sedat Çetintaş, Celal 
F'eywız Er. Neı,ahat He.mit Kan
osnıan, Prof Dr. A. Slıheyl ün. 
ve-r. Nevz:ıd •Aya<ı. Jhha Kılıc;eri 
Ferit Bora Tahsin Hamdi Veci. 
hi DMtc:i. Dr. A. Riza Tancı!, Ce
mal A kviiz M!ıkip K ı•tadırı. Ve
~im~. Hü!'eyin Mehmet Ali. Fuat, 

Mur2kipler: Şevket Dilber, Htl. 
seyin E11'i İsmail Hrkln, 

Gençlik şube'Ji jc1are hey~tine 
ite şu gen~ler scçibr.iııtir: 

E~ref S•ımer Ahmet Yurtlu, Ca 
hit Olcay, Şerif Ö?ttirk, AIA~ddin 
J{oçana, Pt!rihan Gilr.c.-ş, N'.lran 
11arant, Orhan Özkrrmı, Orhan 
Rozkurt, Fnhred<lin Mayda . Sami 
Şahin. 

Murakip~r: Vecihi n.vitç! Eş. 

Germen'ln relslığln1e toplanını~tır · .. :. 'b' . kt d matem ıo;:ıre.,. gı ı a)a a uru-
OE>ls<-'nin açılışını müteakip Malatya -

.. ~o!"~ar. 
mebusu General Osman Koptııgel'in ' O~en sene, Klin ve btra şehir-
vefat ettiğini bildiren Ba.~vekıue• inini müdafaa eden general Le 
tezkeresi okunarak merııumun ha 

liişenko ile g-eneraı Rakassoskinin 
. trraınna hUrmeten 1kl daldka. ayak harbettiklerl sn.halarıı geli~•orunı. 
t.t sUkQt edilerek ru.tnameye geçil. 

Yanc-.ıı Rus toprakları, (bıı ııeııe, 
ınlştlr. <J lmclar mebzul ve iri deve ılilteni 

Seferberlikte. fevltal\de lıallerd;ı vabani hlndilıag yetistirmiş lıi', 
aşkert ııahıslara alt hukuk davaıarlle vı lla!'T ,.e Jıendelderi hile t:apl:L· 
icıa takiplerind-e yap,Jacak muanıele. mı~lar. Tarlalar ~iti bir halde. ı:u. 
re ve !zmit ceza evinde mRhpus HUsô ralarda milyonca serçe \'ar. sema. 
yın Avnl Parm11k~z u~ Şakir ram- d:ı lınlat yığınlan meydana getiri· 
C:o~muşun cezalarının a!fınıı. dalr ~·orlnr. 
kanun JAyihalarınm .Kinci mUı:ake 

re.!erı yapılarak kabul edl)ınlş v~ 

maa~ kanununa ek U61 ıtnyılı ka. 
nı.nur. bazı mad:ielerlnln değl~tır.1 

meslne dair kanun 10.ylhasının bl. 
rinc' mUzakeresı yaptlmıtın . 

Meclis çarşamba gUnU toplana. 
caktır. 

Draım kısmının çatısı 
yeniden yapılacak 

Geçen koçkavuran fırtınasında uç.. 
n•uş olan §ehlr tiyatrosu dram kısmı
nın sahne çatısının basit bir tamirla 
olmaslna imkAn görU}medlğ!nden ı;a· 
tmm yeniden yapxlme.sına karar ve • 
r!Jnıiştir. Bu tamir esnasında temsil. 
l!!re halel gelmemesi teml!l edilmiştir. 

CEPHEDE 

Garip şey,. cepheye yakla,tıl' . 
ça, her şey daha ta.biile-ı:;iyor, B ı 
mmt:ıkada harp o kadar şlcMetH 
değil. 

ı:·oınn kenaniıda bir duman 
var. Belli l'i bu abede insan bulu
nuyor. Bahçesinde, büytik bir tank 
'i5 lik topunu kırpıya doğru difc. 
mi,, yerdo sürllnUyor, Otlnr, tır . 

Gizli inhisar maddeleri 
yakalandı 

rcf Otar. 1hs::ın tlncle~er. ' 
kııbiJe \'e aşiretleri tetkilc etm!!'k Eski rıhhm f irketi tahvili-
:nzımc1rr. Daima (Freuı]) a gilre tını~ kuponları ödeniyor 

İr.hisarlar idaresı dUn Pangaltıda 
E~refefendl sokağında 122 numaralı 

evde bir arama yapmışlar ve 117tJ 

pf't muhtelif tjns sigara. 90 şişe ra 
kı 18 paket kibrit bulmuşlardır. Bu 
ev TUneıbaşmda tUtUncU Sllrenin e-iptidai ailede Ye daha ~nrn a5i . 

ret ve knbilel-erde erJ<elder arasJn· Bir değirmende 5 ton Eski btanbul rıhtım dok ve anrepo vidir. 

ENKAZ !Ç!NDE YAŞIY AN 
lNSANLAP. 

Yola, bir 'imcn<lifer htttu yal<. 
ltı~ıyor. Hattın merinıfo nıgotıl;ır 

\'ar. Jler bir vagonun üzerinde ılt?, 
bacalar yillıseUyor. Bu Y:l'.ltınhra. 
Rmılar "Teploşki" isnıinı '·"rııılo:ı
ler, Bunlar, bu harp darh::tı·ri i 
ı;in1c. b!'rer ev hizmeti görHynrJ:ı.r. 
'lilyonlarcıı Rus. g<'~Pıı şiılrlctti 
kışı böyle \'agonlar )~inde ~eçir
mi~ler. 

Yol, artık, bir ~O!"l' haline ~eli. 
-:-·cır, aS'.ıteri n!.'tkliye Iu~t:ırJarı, ~it 
tİl<Çe kala '>.ı Iılda~1yor . 

llarap, bir köyde, askerler, mer
mi deliklerini, en·e!ce ''ÖY 8ov 
~·et merkezi olan ta5 bir Jıinanııı 
enl<'.lZI ile dolduruyorlar. Harck~t
lerinde ağırJrl< var, amma ba.,ık 
hurunlu yfulerinde azimlerj c1nl. 
galanryor. 

Ünüme k:ırar:nl§ dn·ar)arm ar. 
tı'ldarı dikilıli. Bn hal. daha ibri· 
~·e gidemiyereğimi anlııtıy Jt, Bu 
rasr, Rus c.cpheslnin ~erisindeki 
.1k kasaba olan Pogoreloye Goro
di~'dir. Bu knsaha., Alman topçusu 
tarafından tahrip olanmağa bnş. 
lamış, ondan sonra ~eriye ç.eJ<ilen 
•?u-.•., rın topları tnhrihe rle\'aııı el 
miş ve nihayet. ~·ine Alman t:ıp
çuo;unon mermilerini yemiı1. Bu 
o;uretle de tam bir harabe hnline 
~elmi-,. Ka..~aba, iki defa elden ele ıla b:ıbn i1e oğul, ar:ılret reisi ık- buğday bulundu ş'.rketinln tahvilatırun 73 numaralı Bundan başka ev:!" ampul, traş bL 

ncıirct ferdlerinden nlan a';'il'et f:ı.iz kuponlarmm vadesi dUn gelmlş c;.F.klan ve çeılt çeıtt tuhıı.ttye eşyası ge()mİ,, 
eı~>ekJeri arnsın<lıı babn ,·e rei.~~e- He.ııköyde, şark deA'lrmcnclllk ,ır· tir. Bu kuponların faiz bedelinin bu ~tokları da bulunmuş, h~p::ıl mUsader'! Ben, orada, Jt;ı)luo b,ılundnğ'o 
rin malik olıluklnrı lmdınlnrı ,·ap- ketıne alt değirmende 4800 kilo Ka· gün sabahtan itibaren ödenmesi v~ olunarak istlfQ~ hakkında ta.•,ııı.-~.!l nu görünce. hayrette kıı!<lrm. Bu 

• • 'nada bu~de.yı bulunmuştur, Değir _ haftada Uç gUn tediyat yapılmııst ta "irl•llmıa~ır. aıfamJar, eukaz aıııcırn"ıı yrıı.-ıyor-
lnıtımah"'I he<lef tutan rın<;ı hir re. ·ı b b x.d ı j " "' "" Iarıh; fa.kat ".,erh·e, 1000 k:1omet. lmbf't Ye müc~dele nıewuttıı. o . menet er u ub aym ay arca evv~t kara.r etmiştir. Kupon bqma 73 ku . ~ "'-· ·' ., • 
~l babasının l:nrısını Ye yn c::trj. ofis tarafından verilen buğdayların rq vertıecelttır. ,.- re uzakta tıı1unan Ural havaliı,ine 

rarıdıman fazlım old•.ğunuldelia et • Rıhtım şirketi tahVillerl tasfiyesi Bı"r terlı" na"\led"le~el.ler. yelerini ,aşiret erkekleri dp ~f!e-
. i :ı. t rclşJerdlr. Halbuki tahkikat bu kada1" !§ine bu şirketin btittin menkul v~ l'akmd:ın. Alman toplarının 
rın n ctırlJ'e ve ya knrıfannı :ı - ~ 
mak istiyorl:ı.rdı. Bu rekııbe~ hn. lıuğdaym randıman fazlası olamıya - ~ııyrlmenkullerinl devir alan mUnak.:J. B~ltdıye neşriyat tnl!dürlügti c·iirledilderi i5itiliyor<lu . 

yolııuz u. 3.!"!!12. ır nurp.uııe o rr.a 
lizere hatıra k2.bi'inclen yazıyoruz: 
fak.-ıt ilgiE zatın sağ olmaeı, b:lki 
ber:ı.et etmiş buh:.nm:ısı ihtimaline 
binaen isim ilzeriI!de dıı r:.ıyoruz: 

Bir meıb 'us, A:ıtept~:,i muhtacı 
ve fakir h:ı.lkm ihtiyacına ka~1lılt 
olmak üzere lstanbuld:ılti İ< şe he
yetinden yerli va.:;<•n şeker almış; 
fak:ıt bunu oraya götUrmemiıı. te. 
tan';ulda piyasa fiyatı '..ırerinden 
S'.ltm1~. Mazeret ol:!rak rngon bu-
hmaıi.ı~mı ileri :ıürüyonnuıı: kAr 
ettiği (7000) lirayı da .Antepde 
lıa\'1r işlerine sırfcdil~ek Uzere 
bağ:~1smr!? 1 Görünilşte gaytt ta· 

: bii ve zaruri bir ,·rıziyet Yflr, Fa. 
kat gazete eliyor ki· 

1 ! aile heyeti şekeri 15 kuruştan 
v0rmiştir; piyasa fiyatı ıııe üç aY 
CV"el yUz kurı.ıştıı · şimdi daha 
yilksnktir. Ye".ii va!!'OTl şeker yet" 
mi~ bi:ı kilo ener Yecl; t·in lira 
rldll kilo lın~ma bir fü,1dan (70 
bin) lira ka~ bırakır Ne tek im iaŞ~ 
heveti. gfüterilen 7000 lirR ka'li 
gülünç bulm uı:tur; bu ış~lt'.r ııeV·· 

kerl;J~memi~·e avııen iıtı:eye iarle 
r.<!ilrnt"1ivrli ! Bu şekilrle muame1e• 
~·i YRJ"IBn mol,'uı:ı hf'm fa!(le hevctL
ni 7.arara ~n:tmuş_ hem rJe fakir 
h:ılkr !"ekersiz brrııkmrı;•ır Bu nC\k
t;ıl;ın'f:ın ha'<l\mda kanıın! takibat 
\':'! mlrrı;ı 11: tarl ;ı-. 
Eı;n ri :ın h;ı<ık:ı p-ıızı-tnnin vazdı.. 

uma "'c;r,.. A -;-ı1<ı•11rvııihn en col< 
C\n b~~ kunı~a ::ılrrıın rni!,·ontnrra 
lı;qo ~e-ker f"th hul.l a he~ .kimin e-
,in'! ~(.'~tivs~ mııtl::ılrn ırilrUltflve 

<":tnıicı: haı:u, ba~l·ca !"rrta mad· 
ıl ~ ... i <'n inı;:ı.fsızc"', vicdansızl'ıl 
vc.-mı•<ırrı r>1TT1rvan tk11.rı-tTere, ka

Z"',.,""hrP. Vl""n,. olmııcıtnr. 
r,,.,.,.n tü,•lik har"h r"'1ııl,.tterl 

"""'r""1~t,...n ~Ü°l{l•re rft,.,ııı~tı; afür:le.• 
ri kı• 1 .,1cları ve A'kr1hrt olanlaf 
bıınlard~n 1bre'; alırl:u-.... 

f(A,r!FRr AN 1( ,.u:r I ba ile oğlu, ~ef He tıı\ıa<ıı ara">tncfa ca,g-ını ıösterdi#inden bu buğdayların 19.t vekAleti limanlar umum mUdUr · memu!"hrmdan Tevfik H'.ıllı-in re- hte •• 1'tırk ceıı?ıeııiı.ıle, Rus or. 
ihtilüffar, mllc::ıdeleler doğımlu ve ne ,;uretıe blrlktlrfld)gi hakktnda. lUğU memur olduğund!lll tedlyatı da fikruııı Bclecıiye Hukuk İ;ıleri me. dulannm ~eri'>inrleki manzara bu .. 
senelerce sUren hnliild bir brı~nş mUddelumuınH!kçe tahkikata başlan 

1

. l:.u.umum mUdUrlUk muhaeebesj yapa murlar:ndan Ha.yrllnn:!'a Zoroğ}u ne kadar ~·!der.<ıenlz, girliniz, hep I ,-~-~A-

mn, bo~rıı.zlr.sma ynrattı. Fnknt 7a- 'lüı;,tır. caktır. bir derece t~rfi etmiştir • bar.ahe ''e ıo;sn:lıl< seyredersiniz.. 

manln. insanl~r claltı:ı ahiii':<i nrlık !'-----------------------•ı----------------•-••••--•--B'.!1--lll!!ım•IEl•ıımm!f 

··------ ' 
H"· J:ql ':rl i 

ln.r haline geldik~.e yavu~ Ya\'a") 

hu liBtlianıılan Yazgeçm;ı:;for Ye Bulut renginıJe bir duman c;a. 
daha sonralan ise bu miirnrlcfovi lonu ka1'artmı,, Afüol. hem ucuz, 
ıloğuran cinsiyrte lmrşı umumi hem içmc!'li l•olny, hem NtıyC'r, 
lıir cephe nlmışlar<hr. Ji:sac:ıe·.ı )!e(' hem de... unutmağa yardım edi. 

mütemadiyen sıcak kuhve, lıirhaı: 

tfa SO'Jİe Yerdi. 

miş glinlcre ait hatıralar gavri yor!.. Hayrr, hast3 cldilim. lla"ll i!.? 
~nurlu ktsımlan::da olmdar km·· Gazinonun kapanma Hnnti ~el· bu ilk tema<ıtan sağ ,.9 s.tlim çrlc. 

Fransa har.bi 
,·etli izler bı!"olnnışlarılırlt: 7a. di. Şimdi ne yr.pmıtlı':' SokaJd,.l'ı1a. Umumi Seferberlikten Dünkerk bo.z~ununa kadar tun. Şimdi topıann nıenzihnden 
mımnnızdıı bile bütUn tesirlerini do!a'11'JZ, kızak kayarız. J\femle. ro'lc uzallt.ıyız. Biraz da cğleıtmrı 
gösterrnektedMer. Balııınm ,.e 5e ketin yerliler!, ıemmadığımı7. hu YAZAN: I l11JV1RENı ğe hakalırn_ 
fin ma-ziden intikal e<lE'n Ofınite- ılonmuş yokn,lnl'dn rfjkltatli tlııv- '~ RONE BALBO 3 A. ftflTHA1 KANIK •fastahane civarında bir ev n.-. 
leri, oğlun aile rei-ıine, ferdin ta- ranmamızr tıl\'S;ve edivo1'lnr Ted . -----0 - :Jutnda biroz dans, birçok da flört 
hi bulunduğu scfe knr'lt tnbi hu- hir mi? Hawlj ~anımı' · Midelerimiz ooş. adalelerimiz 1 L'yaınamnlryrı. Haydi, ı:ııcok. ı ediiiyor. Söylediklerine ~öre ''kli-
funrlağn cıefe J<nrsı ı:tii~terdi'l<ıı>ri Çahıd<! Daha çnhuk! Jlndu hava J ılonnıu? olduğu halde konnk ~·eri- lnr, gelin bir dola~nlım •. ~elki bir ı;iik müttefılderimiz,. pt.k gü1;el 
itaatlan bunu cçıktn gii tcrmPl>. Allmlic Penb~le5en ~·üzler:mize 'le. be gelıyoruz. Yıin ~amn~ırlarım ka~ gece kuşuna rast gehrız! j şeylermiş. Gidip ~örelim. 
tedir. Kem7ı1iğindcn meydan:ı ge rin !ilerin çarpıyor. Bu -ıessiz ve 1 ılan maad11, ba5nn da dahil olmak · - "Görelim,, diyorum :ımma, <hı 
'fen bu otorik Yr. itnatlan inrelrr- tchlilreli' knyma O),ınıın11 oynn~·an ı Uzere. \.iicuduma kalın bir bnııani- (mandan göz J;Özii görmüyor. Dan. 
Bek bu dU~Uncf:nin doğordui;u or- ifört l<İ!'liyiz. -ı·olmı, a<ıai!ı kay l•:'tT· ye sardrm. Böylece-, iki biikfüm o!- Sab:ıhleyin ı;ıant sekı'ıde, ;\'eni. co,kitara Ye akordeonrlnn ib'lret 
taya çıl<ar, Çocuk habasmn ita!lt mı:r. yol ay ı"1f':.ı ile hafif~e n.vrtm ı muı, bir i'htiyan aııdm~-o,.nm. 1\o. ılen ~ıareket ediyoruz. 30 kile.met. l\lan orkestra, kulakları pathtı 
cfler. Çl1n1.ii ondıın lmrlmr. lılc. mutanın bıyıklarrnthn n.üt~cl<lit relil< yolumı.'2 vnr. niitilr. bıınlarıı ~·or. (lalnnlar a ... ker. Duı·a<la ordu. 

Bu korlmnun rebchini h:llılf' de-- Birılen, hepimizin neferleri dur buı parçaları sukıyor. Herli"" so- nasıl ·ta.hammm edebi11riın'!' Hl';\'- nun bUtiln ii.niformalarmı gömıet< 
l:'il maziclc arnınnk lib·ımclrr. l\l'\. dn. n;r lrnç metre önilmüule hii. ' ğuktan titriyor. Bu akşnm hen, ret! Köyler.len geçerl<f'll, lwlarln kabi1. 
drnın balın ile oğlu arnf:ında yıı ''lift hir knrnttı ıtörıllik. JJcnilmlı; askerlerimle bernber kulacağım. 1 lıar tcpu o:rnoyoruz. Vorp;11nhıktnn Hakikaten bu küçl\iıle-r gi17,t-1. 
rattığı rekabet ve mücn<lele<lo ?>a- bjl' k~mvoo J olu ht>men hem~ı~ Bu h:ırelcetim 011l:ırı ısıtmıyara1< nu nedir, tıkhm rerıhe<le bmılctı~ı Uzun roplar giymişler. Ho~ mnıı-
hruıın oğluna t<nr.o;ı ~<isterdi~; 11id· tnm,.rn'1e lcıı.Jl!lyor. 1 nmmıı, maneviyntlnrım yül<<ıelte mız muhte~m öliilerimire girli- ıarıı. 
ılet; söylediği teh!Htkfır siidcr, FA"cıt, biz. yoJnn l!'erhe<ıt knlan eek. n<i ç:wnşuınnn clR \':\rfl•mil c, yor. Zavallılnr ! Me7.arlarına ı>.n«'ak Dansediyoııı.z. 
onu erkeı.lll•tcn mahrum etme~i lrt11m'Tlrlnn büt!ln hrınnl71R !?ec•iyo 1 kP.ncllmize bir ırımanhkta yatak tl\htndan lmbıı.C't'I yontutmıış adi , - "N"ıı.~rl oluyor d:ı Sarrcbrıurg 
hedef tutnn cinsi nzu!arın ke-,U- nt7.. N~"'' o'11n f Mmımmn !. Jl"li- lıamlayonız. hn,,lar dilieh!Mik. 1 da bolunuyor.oıunllz?,. 
me41j korlmsu ncsiJlerden n~~m::. !er ic:n il• h;r l\llnh nrılır Yal Hayır, l1~·umak imki\nsız. Don- Nihayet S~eıı:h'lnr~'a gıoföroruz -- "Ren mi '?Ilora<la y:ılnn bfr 
re ,.cra"etle ge~mj, ,.~ ıtıl\ ri ~il nız, nv1hl1k: 1\lnl!ı udn yıttaklnrı· lllaktan korl<tıyorum. UTIIDlbrnak bnl'ada bİI' mUrMet kttlec·.ıtız. rP.rde ac;ker o1an bir doc;tum \'ar. 
urlnr<lıı ırn,•veUi izler lıırııknwı mıza ıH>-ı""'oru:r.. lbnn ! Yannmzdn \'Drım litre c;a- Rhine doğru gittiR;mi7 c;rra.ıla 1.ılıi Yanmd:ı oJm:lk itin buro~·a gel. 
ur. f..,t banılnn dnlayıdrr ı., riı~- • rap var. ŞiŞe her 2o dıı,,iknrln bir çok >~·i ltar51hvrın bu <ıPhri c;cvi:ro- dim !'' 
~ivet 112.!""SC'l('E~ b:ıhis mennu olnn· elclen ele dola~ıyol'. Uir ar •KnH. rt•m. O zaroandanberi dört ny g~. - "Daha e\'Yel neredeydi 
ra umumi bir muı.a,·emetle k.lf.% 1 K!nunusn.ni ttb"'m'"" kl!ı'far yoruz. Yalnız, alkollin te!lirile ti!. niz?" . 
laf!Jl'. ~!S kilmn-tre ;ırol yüriJdllk. ~tıf,"lc baslarımız ;ığrrıo,ıyor. Gi!niliiz ~·ii Bu sefer a'4kc.-rlcr g-iizelce yer. -'' Pari'1te BonJ .. Rlı\nchedn.,, 

• her 1.l'.mıınltinden miithiş. Araba- rücliiğl.imiiı 3:'i kilonıell'elik ~·ol l('ıı:vorJıu. So/Ylıkt:ın c;;kl\vch~niz - "Ya ~iz. kllçül<?" 

~ Eelediye neşriyat işleri müdUrU 
Eşref Şefik tramvay, eıektrfk tdsreSI 
r.cşrlyat mUdUr!Uğllı:!~ tayin edllınW 
tir. Arkadaşımızı tebrik eder, yeni 
vazifesinde de muvaffaldyetler dile • 
r1z. 

#f. AlıAaradan bJ.ldirlldlğlne göre 
göre, halen merlyette" bulunan '•intl· 
l:abı mebusan kanunu,.nun yertne kOO 

nıak Uzere bUkQmetçe !ıaz,rlan.rp meo
!l~e verilmiş bulunan mebıa eeı:JIX1 1 

h·~kkmdakl kanun projesi adliye ~ 
cahlJiye encllmcnlerinden geçerek u· 
IY.uıni heyete sevkolunmuotur. 

#f. On Uc;Uncl.i yeril.mallar ve tıuıar 
rı..t hııftası BaşvekWmlzin cumarte.ı 
gUnU Ankara halkevfııde eöyllyecetl 
'-ir nutukla açılacaktır. Hatta tçtrıd" 
tasarruf ve yerli mal lar mevzuu etrfl• 
!ıııda konferanıı'ar v.erUecek, bit' 
rı ilz lwoperatifi bulunmıyıı.n ınekteP • 
ıcrJe kooperıı.tifier lt•Jrulacaktır. 

'f. Dlln Boğaza bUyUk bl.r uırukumt'll 
ııh.ını olmuş bilhassa Ortal{öy v.ı At" 
nı.vutköyUnde çok miktarda usku!Jl.
;-u yakalanmışttr. 

I nhiıarların rrıüted avi 
sermayesi artıyor 

An karadan haber verlldıtıne rb· · 
ıptldaı madde ve malzem.ı fiy&t!arile 
i,ı.:ı ve nakil ücretlerinde vuku• rele/I 
l 'ikselmelerle sabf ~acmlnde bas:! 
c \&p •enişteme sebebiyle inhlaartat' 
i<'aı-e~ mU~edavll sermayealnln f4 bU

c.uk milyon Uradan 62 milyon ı~raY$ BliUln in~anların bu miie!ldele hum geçir<lil<lerl keı7.alRl' :Vli7liD. rcrgunluğ.ınun da yr,.> dımılf', uyu- ~·ok. Banıı. 1!elinr9, li'ttif bir e,· ı1:ı- - "Ben de Sphlnx'cleycUın ,, 
Ye ı..•h·lı;mJ, olmnlan \.'e mmn bir d~n ia~ ;,1eri dib:gUn gi·tmtyor. ~·acağm. hibem \'4l', YzıtrrıCllya kadnr hıına (Devamı var) cxkarılmaıu bakkmdakl llvi>'• 
v.ı:ıman bundan clolayı bnha üe o. __________________ .. ımı __________ _____ ma_.-______________________ Us ruznames.ine alinm.lftır 
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f;l§uab!ii 
'1CeA~.&f!OSTASI' 

a.tıflııl " llfllrl.1ltt mlclQrD 

hakkı tan uı 
-..ıdılı yer: Vaıat Matbaası 

ABONJ!I ŞA.RTLA.RJ 
TDrldye l'.ellebl 

"-ı11ı H.00 lcr. 11.00 kr. 
• •11.dı '1.60 • lt.00 • 
• •Jldı t.00 • 8.00 • 

' &7ldl 1.60 .. 1.00 • 
Gueteye paderllea 
lmnak cert ftl'lldm 

Döriden ........ I 
Bugüne 

Şark cephesı 
muharebeleri 

Taıoa ıacıuı ball· 
ilanda yeni talll a~ 

ı kiJerde, St.ılingradda yapı. 
'il lokak muharebeleri kadar 
a d<iftıi çarpışmalar obnaktadır. 
6-'il a l a r muhas:ıra top.. 
~n 31ddetli ate sincl.eıı sonra 
~~ ~hri Zö.ptetmişlerdır. 
'~ nlar bütUn Jtanalizas~ları 
ıu;•11.arak bunları bir istıhkam 
t~ İlfsi haline getirmişlerdir. Her 
bııŞ ktiçük bir istihki.m ıhalini al
M._Ur. Ruslar, sükunetle meydana 
j'Gll bombardıman pla nôrleri kul 
~şiardır. Yeni modelde bir çok 
~ar Ruslara Alman mı;ıkabil 
ka U%lannı geri püskürtmek im

llırıı vermıştir. 
l>iınku Sovyet öğle tebliğinde de 
~n&dm amele mahallelerinda 
le dllellolan yapılmakta olduğ11 

k.ııt kuvvet~rintn faaliyet göster 
~ Oldukları bndlrllmekteYdt. AJ. 
b. •rııı ba.taryalari.le havan toplan 
.::: olunmll§ ve hemen hemen bir 

ı:ııı lnikta.nnda Alman yok edil 
e •:- 8taUngradın cenup !ıavallllD_ 
0 

8ovyet birliği, Almanlann 16 
~ lcha-vz ve zırhlı sığ'mağını zaı>tet

ııtır. 

Staı· 'il.Us ıngradın şimal batmnda 
lintjlar, t>on nehrinin doğu sahi. 

e ?l'\ihvercilerln bir mUdafaa 
k ttınr yal"idrta llOD ... tıen hare. 

H AB ER - '.Alqam Poatuı 

/talgada disiplin- Memurlara verile
cek zeytin yağları 

sizlik varmış ! lzmir kaz:::::itqlıilôı 
Va~'inoton, 1 ( A.A,) - Harici re gazetecmın söyledikleri ş~l lerin Bu seneki zeytinyağı relcoltesin 

nazırı Corclell Hull'ün riyaseti ıdt. vukubulmasının kendisini hın r 'c den gerek 'doğrudan doğn:ya a~-
yapılan gazeteciler toplantısında cHı~iirmiyccci;ini llihc ctınişlir. nen alınacak yüzde 12,5 lıı:r g.ere~ 
bir gazeteci, Loııdra'dan alınan Ee bed!!li mukabiıinde meooıırı m~ 

'!- ,., :{. bayc-a edileceok yU.Zde oıı be~lerı 
bir takım halıer!'!rden bahsetmiştir. Ne\•york, 1 (A.A.) __ Elıtlın Ticuret Vek~leti namına sat.ın al: 
Bu haherlcre gor<', ltıılnı'da knr~a- "'aZl'teler Ç h~ilir nutkunda S('ln nıa nakil depo tevzi ve bede1ını 
ş~lıklar, bü~iik hir ~efalct hük:i'.ıı 1 :amenlarda al·nan \'e itimada ş:i- tediveve ~cnıur edıJmiş olan İz. 
surınek~e'. )ı~ecck, ı;ccck t~dnrık 1 yan olan ra•JLrlara nazaran Şima. mir. İ~cir ve t~züm Tarım Satış 
etmek ıçın a~:ıklanınn ar vuırnbul- li İtalyanın s:ınayi bö:gelerine ya Kooperatiflen Bir1iğı bu ay orta. 
maktadır ve vahim bir dsiplins•1.- pılan akınla: üzerine İt.l]yau}:ı!'ln bmda ba~lıvacak, olan tcsellilm ve 
lik vardır. kuvvei maeviyelerinı ve Duc;e hak 

1

. nakil işleri için tec;:kil:itını ynp.. 
Gazetesi. hariciye nazırlığıı.ın kıııdaki itimadlarmı kavbetmiş oL maktadır. 

bunlardan mnli'ımatı olup olın.ıdr- dl'klarmı ifade eden fıkrası hak.. Dc-vlet uamma alınacak zeytin. 
ğını sonnuştur. M. Hull, bu scın kında uzun mütaie3Jar serdetmek .,a.<TJ:ır karads devlet demiryollnrı 
Rilnlcrde bu hııo;ma mirlenl ik rn- tc<lirler. Razı '"'8.Zeteler ve Mesla, 1 ve 

0
denizde cıevlet dcnızyollan ta

porlıırı hcnfız tnplııyıp hir ııı .ırn Sun, Çörcilin &!rt ve keskin nut . rafından naldedilerektir Bunun.. 
gclirmed ~r11i ve olup bilen şcs h" ku·un, mi hin kuvvei manevıyesi la bera.bel' i 3tihsal merkezleri ıle 
ri öğrenmedikçe hu babın hirs~~· üzeride bombaıc1malardn n dah:ı ;skele ve istasyonlar arasındn mu. 
!:Ö)liyemilecef.!ini hevcın elmiştir. ziynde tesiri olacağınr yıwn:ıkt - vs.sn.lavı temin :için kara ve nakıl 
'Rununla hcrahcr. hariri ye nazırı. dıı Jar. vnsıtaİarı sat•n alınması için Ta

_.. (Baıtaraıı ı hı:•I .. ytada \ 
Birleşik Amerikanın Şma,i )ı.f. 

rika.dakı bir hava üss•ı, 1 (ı\.A.) 
- Evvelkı ,, Un Sfa"lf üzııırınf' aşa
gı irtifarian ciir'etli bir hücu•ıı ;,ap 
mış olll!l orta tapta Amerikan bom 
bal'dmıan uçaklarının mlircttebat: 
general Doelittle'in Tokyo üzeri. 
ne yapılan akın esnasında emri al. 
tında bulunan ayı mürettebattı, 

Bu mürettebat Alma takviye 
kıtalannı nakleıien bir trene çok 
yakından hücum eden, lokomotif .. 
te infilik vııkua getiren, bırçok 
vagonl::ırda yangınlar çıkaran ve 
Yunkcrs 88 )eri dtlş~ren aynı mii
rettebattn-. Bir kere daha şu no-:C. 
taya e.henuniy('t)e i!33ret edlim ki 
bu mürettebat. bundan birkaç glın 
evvl bir Alman tank koluna h•.i.. 
cur::ı ve bu tanklard:m dörduniı 
tahrip tmi~!erdir. 

ıran mallyeııaı 
dtlzeıtmelı bere 

Amerika ayan hariciye 
«.>ncümeni reisi diyor ki: 

rım Satt'J Kroperatifler Birliğine 
ealahiyet ve:,Jmiştır. Bi!hnssn is.. 
kt'leler arao:nda nakH\•atı yupacak 
seri motörler ~a un a tınacaktrr. 

Diğer taraftan Ticaret Ofi.si lz. 
mir mıntakası nıüba,eatl :.;ın 15 
bin bidon göndermektedır. Ma.r. 
mara ve cenup mıntakaları ıçın 
de on 'b!!l bidon gönderilecektir. 
Bu bidor..lar O!i~in getirttiğı otuz 
bin kadar bidondan ayrılmıştır. 

Keman üstadı Kapuçello 
öldü Yugoslavyada 23 mihver 

Keman üstadı nadir yeti§ir orkes · tümeni varmıt ! 

Vuqostavya yakında 
bovunduruktan 
kurtulacaktır 

tra şcfı ve bir musiki hoCUl o n 
Vaşington, 1 (A..ı\.) - Yu~oelav l4astro Ka.poçelli dlln iUmllftür. 

n illet' birliğinin 24 Uncu yıldönümn Kirk kUaur senedenberi memleke 
mUnsebetlle devlet adamlarının yap • t i d lış.ml§" binlerce talebe ye_ 
DU§ oldukları bir toplantıda .söz alan .. ~~ti· _z el çab aya. 'gelen ecııebt opera 

Ü t . • Ayandan ..-s rm ll• ur 
Ayan harleiye ene men re18.i . t uplarında. orke.st.ra ıefliği 
C 11 1 D ga :Mlhalloviç!n "li<:: opere gr 
.ona! , genera ra yıı.pmış, Ttırldyede tam armoni ve 
ı.umanda.sş altında mlhvercilerle çar-! nla. d ... n b! 

Ü 
c;rkE.strasyo mo ern mana,,_ r 

pı-.makta olan vataııaeverte.rtn 23 t • ü llnd bü 
• lt 1 kuvvetı" cperet a.n}ayışının tecesa ı e 

n.en kadar Alman ve a yan . ytlk h!.zmeti dokunanlardan biri ol 
nj Yugoslavyada tutmakta oldukları• 
:r.ı ııöy!em!Jtlr • 

Hatfp, sözlerine ıu suretle devam 
etmlftir. 

Sırp, Hırvat ve Slovenlerin, "Vatanı 
k.ındulnl tazyik etmekte otan boyun• 

muştur. 

Cenazesi bugün, Sen lıılari klllaes!n
de aat onda yapılan ruhanl Aylnı 

mUteakip kadir bilir talebelerinin el. 
l<.ri üstUnde kaldınlmıııtır. 

Amerikadan bir heyet duruktan pek yakında kurtulacaktır. Yardımsevenler cemiyetinin 
ıeliyor Pek az zaman sonra Belgrad ile Yu faaliyeti 

Al!kerlerımlze kııılık teberrude bu • 
ıunulması ve fakir halka, mubtac; 
mekt ep talebesine gıda maddeSi da 
ğıtııınaaı hakkında yardımsevenler 

(!('miyetinln Ankaradııki umumi mer· 
Jr: ilinde ırerllea kararıarm tatbUdD• 
geçilmek üzeredir. ttlerine devam etmitler ve mU. 

utı bir müstahkem mevkii ele ge. 
:rıişlerdir. Stalnigradm cenup 
tlıında Sovyet kıtaları, taarruz- ~-

"fıl ttrıa :ınuvaffakiyetle devam et - lngiliz hava kuvve\lerinin çı·nde 

va~ington, ı (A.A.) - İran bil gcslavyada harap ~lmUf olan diğer 
kümeti, 1ran maliyesini yeniden ı,eh!rler ve memleketleri yıkrJıp yakıl. 
ıslah etme-k üzere bir Amerikan mi§ olan diğer milletler, yeni bir hUr 
heyetinin ~önderilmesini istemi". rlyet dUnyasmda tekrar ortaya ı;:ıka· 
tir. Heyeti tt>:;ıkil etmek uzcre Dr. caklardır. Bu gUn, gelecektir. O gUn 
Al"ttlr c. ı.ı.mepauclı intihap edil. »taca Kihaltono ıae 1lflAll •11r•daf " 
miş"'Jr. Mumsileyhin eekız muavl- l11nnın ıaımlerl ln•nm hOr olması 
ni ıbulunacak ve heyet teşekkill e. 1 ırızmı oldufwıu ilA.n etmi§ olan kim· 
~er etmez yola çıkacaktır. selerln iBimleri yanmda yer alacaktır 

Toplantıda, yardımaevenler cem1ye_ 
ti İstanbul §Ubeai namına hazır bu 
lunan Haaene tlga.z, ,eh~ dön • 
mllftür. Haaene l1gaz, Ankarada, la· 
z:Iay reisi İatanbul mebusu Rana 
'larhan ve diğer allkalı zevattan, 
yııpılacak yardımların şekll etrafm. 
ıja. direktifler a1mı~ buJunınak.ta· 

dır. 

:ıel"dir. Merkez kesimirıdc Rus. akınlan 
~ .\bn.anıann bir çok kal'§t taa.r Londra, ı (ı\.A.) - lngiliz ha- Amerikan tayyarecileri 20 
a.e,~tı.ı p!.ısklirtmlişler ve bin;:ok va kuvvetlerine ınenBUp u~aklar Japon u"naını tahrip ettiler 
• ualan ve Almanlann bir mu. dUn ş· li Fr d d · 1 3'-"" una aı:ırıı a er.-.ır) o la- Nev ... ·ork, ı (A.A.) - Qindekl Ame· 
ı· .. CJııet merkezini zabtetm.işler. ı .... ..:n " • rına ve oıı.omo.., ere taalTUz et. T.ken ha\'a kuvvetleri umumi kurar 
4.ı-- m'.~lerdir. gA.lımdan bild!-hldiıHne g!Src, Amerı_ ,,. ~ tebliği de muharebeler hak· ..,. 1 . ·A o• 

~:da ıu tafsil!tı vermekteydi: .<::.Ütün ngilız u~aklan aalimen ı.an uçaklan, Kanton ile Kouung 
:~ üslerine avdet etmişlerdir. Toung eyaletle büyUk bir akrn yap • 

OL Ratkasyada Rusların bir. 1 ·ı h ak l 
..,,' hUeun-.ları akamete uğl'amı, ngı tereye ava ın arı nıışlar, en azı 20 ve ihtimal 28 Japon 

d1iş v • d 1. Londra, 1 (A.A.) - Birkaç dü§man ııçağ:nı tahrip etmişler. hac!mlen 
' ınan, agır 2ayıata uçar 

0 t.çağt dün, lngilterenln cenup ve ce. y<:kiınu H.000 tona baliğ olan 2 Ja-
'l>. tur. . 

~~. ikinciteşrinden beri 60 tank n&p batz Nllgelerin4' taarruz etmi§· pon gemJslnl batirmı§lardır. Perle 
J;! edilmiştir. !erdir. Bomba atılmamıı !akat top 1 r.ehrtndeki doklarla antrepolara bom_ 
~~uk bozlarlannda motôrlU ve mltnlylSs l.le ateı edllm!Jtlr. bl.,. ralar atrımıştır. Buralarda bUyUk 
~ kuvvetleri, düşmanın ge- ı-~--yara __ 1_ı _bul_u_n_m_a_k_ta_dı_r_. _____ )_an_g_ını_a_r_ç_ık_a_rı_l_m_ış_tı_r_. -----

' deki mUnakale yollarına hü 
~ etınişlcrdir. Tunusa ve Bizerteye takviyeler ve 1 seıler, bu lnanıımıyacak mllthl§ gU • 'lga ile Doo araamda Alman mühimmat sevketmek zorunda ka : rfl}tü içinde birbirine karı§ıyordu. 

)a.. ttlcri, Rus taııklan.om ve pi. lacaktır. lnglliz ve Amerikan hava Uçakların gUmbürtUlerlle düdüklerin 
~ kuvvetlerinin lid,detll ihü.. kuvvetlerinin \'atiyeti süratle fyı. 1 bağrııtılan birbirinden ayırt edile 
dit, lartnı yeniden püskürtmil!ler. leşmektedir. ı n.iyordu. Her tara.fta çıltan yanguılar 

FRANSIZ EstRl..ER.lllıı'tN lADESl :muazam faciaya pek uygun olun ha· 
li) Sta.ıingradda. sadeoc mevzii faa. MESELESİ TATlL EDlLMlŞ! ilevl bir fen teşkil ediyordu. Gemile_ 

tt Olınuştur. Alman radyosunun bildirdiğine gö- rln bir çoğu kaçmak te ebbüsünde 
-~ iknaları büyük Don dir- re. Fransız harp esirlerinin memle_ I bulunmuşlarsa da geç!Ucrde ağ"ır yol-
-~ 11dc muvaff~tli karşı ta. ketJerjne iadesi i§i tatil edllml.§tlr . 1 la geçmek mecburiyetinde ka1mı tar 

ıJa.r ya}mlJl18rdır. Cumarte.st günü Tulondan Baraeıo- ı ve Alman uçakları ic;in kolaylıkla av 

Yarı fiyatla balık ıablacak 
Balıkçılar cem!yetı valt I.bt:f! Kır

darın bayırlı bir teşebbllııU ile faldr 
f!emtlerde haftada iki, üç gUn yarı 
f'l,yaUa balık sattırmağa karar ver -

mi!ltlr· 
Bu işin ilk tecrUbeai bugUn yapıla· 

~k ve Eminönllnde köprU başlle, E 
yüpte ve ÜskUdarda vapur iskelele· 
rinde birer kayık veya motör içinde 
bu balıkların sa.tı.ııma baf}anacaktır 
Bu iş için, haftanın tlirkaç gününde 
birkaç motör balık tah.118 edilecektir. 

Bu suretle halkın ucuz flyaUa balık 
yemesi ve bu mühim gıd!ldan istifade 
edebl]mesi mllmkUn olacakbr, 

Bugün baQlıyacak tecrübeler !yl ne_ 
Licele.i." verdiği takdirde, bunu şehr\"l 
c!!ğer bazı semtlerinde de tatbik et. 
n•ek düsünüleeektlr. 

1 

DÔNYA -~ 
~ _,, DONOYOR 

General Aleksander 
Ortaşarktaki İngilız kuvve~1eri l ıağ geçitlerinaen geliırme;;e m~

Keımutanr g-cııı-ı·aı Alclcb~Uder bu q•1ı ak oldu. Genera ı:l rerı çekı. 
harbin en taiilıli k•ımaııdanlnnn. )ı,;r,.len sonra tufanı .andıraııv 
dan birisid ı i. Giri~tiğı 1ı:ı-:-p1erın ~ ağmurlar yaı;aı, h !hık. bu ya ı: 
ekserisintle tal•hi kc: ncli!>ine yın ~r murlar iki ~ijr~ eV\'cl ) d •uuş ol
olmuştur. •a)dr au !:ıısnn gc it 'erdcn bu 

Elli ya5ını bulan bu komutannı ı;c:k1lme hareketi tam , t\ le .mk:ı 
hayatı kenrli5inin uğurl ı bir yıl. ~:~ olacaktı. 
J:z altında ılogın·l~ '"' .dtğunu is- Generaı Afo'.ı: anıieri.1 ha,·aı · r 
bat etmekte'lır. .. ı bUtiın bu ınuvaı~ .. kıyetı ıi tC'. 

General A'ek":tıı:ler lıakiki bır a:ın eden r:r.beı>ler- 0 n ı ı ı t.ı!ı ,; 
cehennem olc:n Dıinkerki en son ıse öteki de becerık i · ıdır 
r. terked'!U in"Eitılarö n bir id,l'. Ge:::ıeral Alcl~ ,rnü ı ~ın la 

Geçen sene mart a~mda ·ene. •abur komııt '1J: ıdi J cınd:> 
ral Aleks'lnder ) ine {:'Jl et mu k•il iuğgener.ıl o''l ·ı, 4" ,\ 
b:r durumda \ıal i o tar.hte •ene- ı ,·rgeneraı na 1 ed ı ·. ekoı: n lcr 
rcl Birmany tyı miıclafaa vmıfec:• . Britı.nva oıJusunun en ,., nç ko~ 
ni ilıerine a•'llıs olan İıı"ılız kuv. genern 1idır. 
\'et!eıinin komutam idi Bu kuv- Geıı~ral Aleksander 1914. 1918 
\'Ctlf'r Japcrı ordusunun mlithi on iki harbe iştirfı.k ctmi ve iki 
taz' iki kaff)ısmda Birman~ ayı lıo... defa yaralanrnrntır. l\I tarekeden 
saltmağa me.::bur o!I.! ·ııı r. General sonra 1918 de Hindistma {;'Onde~ 
Aleoksande-:-in iyi talıh: bu defa rla rilmi" v~ Hindistanın t:ima]j garbi 
kendini gösı c:rai Ordularını l:!ır. hudut1cmnda çaJısmıstır. 
"lan yadan nz zavi':tl' gcrı c;ck:rıı-- lste hutrim Ortn~arktaki !ngi. 
ğe, ordun :r. bütün mtihimm:ıt liz orduları:ı·n kom•Jtam oıan ge. 
ağır!ıklnrını ac;ıJ:nası ook muşkiı' neralin lkt~:ıca lıal tercUmesi, 

Sark cepbellnde 
Ji4.~ ~ lld \) 

tank, 37 ıoıı, 40 milral) oz almışıar 
\'e lnkriben 58 tankı da lahrıp el
mişlerdı:. 

Dilş •• on. 1.u bo!&• .!c, 
.lfııd, c.:ı:u, 1 ( '4 • t ) 

muharebe 
\loskc;\·a 

radyosu, nıt?rkez kesimde Alman
ların ~3.000 ölü "\"erd=ı ıerlni bil
dirme, 'et ı 

Stulingad cepe~inde Al:nan 
y1hı bu mil.tarın iıç n.i imi 
maktadır. 

İKİ GAR AI.iNDi 

ka-
bul-

Beyrut, 1 ( A.A,) - Rus cephesin 
den alınan habere güre, Rostof 
Stalingrad demir~olu iızerinde iki 
gar daha Ruslarıne line gecmış bu 
lunınaktadı~. 

AL:UANLAR TAKY1\'E AL'YOR 
Beyrut, 1 (A.A,) - Mmanlar ;)•a. 

lingradın şımal b~:ısın:ı taşıt ucak
Jnr ile alelacele lakvıyt kıt:ılıır. ge
tirmekteıli rler, 
Rl'SL ~ H LETO. 'YA BUDU!. lJ. 'A 
100 KlLOMI:.'TRF YAKLASflLA:!l 

Moskova, t ( A.A.) - Kızı "rd•• 
milthis 7.trhlı teşkilatı ile batıya 
doltru ılerle ııe,tedır. Stallngrad 
çc\ rc.,iıı c ) iıı lıınlerce Almaııııı 

çcıılJcr idne nlrnınıısı işi tamam
lanmış gibidir. Bunun gibi Somo· 
lenks'ın şimal doğusundna Ezheve 
kad:ır uzcınan Alrn:ın cebinin iha· 
l:ısıişi de tııhııl kuk etmek iızere

dir. 
Bu -;o • kesimden alınan naberle

re göre, Rus kuv\'elleri, gittlk~e 
şiddetirıı artırmakta olan tanrruı
l:ırı esnasında Letonya hududuna 
100 kllomelreye yakın bir nokta. 
ya ka•fdr ilerlemişlerdir. 

Kızılordırnun ayni zaınandnn Yo
ronej cevN>sinde bir laarrıı7. lıı:ızır
lamaktaolduğu d,ı tahmin c.iıl;y.:>r. 
Bununla her:ılıl'r bu husus 'mkkın
dn re mi bir güıın malüru:ıı ) ok 
tur. 

1 'o, emsokollnki şehrini Volıkı 
el ıkl şehrine hağl:ı) arı demir) olu
nun daha sinıdi1en kc ilm is olm«
!iın:ı rağmen bu şehr~ karşı ol' n 
Rıto; Lı:ıskıo;ı hakkında resmi hiçbiı 
şey ncşredilmemiştir, Sc lıihı) cllıır 
nınknrnların hu husu~:ı nıfıle:ııl k 
ol ırak hiçbir şey neşretırı dikleri, 
çfırıkii knl'i ııelicelrri IH'kll nci.lc 
oldııklnrı sÖ) lenınektedlr. 

AMERiKADA 
Onbinlerce 

hava 
teknisyeni 

Uçak aıaaıarıada 
gençlere talimler 

yr 1. tr r ıyor 
Şilmgo, 1 \ 1.J - Birçok senc

Jer Alman \ c J lız ordulannın ta
limlerini ) km hn gömıfi olnn bir 
müşahit, Bırle ı, Amerıku'nın h:ı 

"Va kuvvellerınırı baslıca talim me 
kezlerinln dor lune ) npmış oldu 
ziyaretten ın ddinde şu he~ anaı 

I 

bulunmuştur : 
Birlec;ik Amerıka ordusu, halılı 

urda onhinlerce hava teknı ycı 

ve eksperleri ile u k aiıınlnn .rcr
soneUne talimler ptınmıı ! dır 
Amerikan ha'a U\\etlerinin mu
azzam pr<>sr mı \lm:ınlıırrn h ,, • 
cılık sa'ha rnda h rpten en <'l 'e 
harbe girdikleri tarihten! rrl y ,_ 
mak i !edikleri sc~le, in kare ınl 
göhıede bırakmak! dır. 

Amerfkıı'd:ı her in ::ının J,endısı
ne en uygun gl'I n suhe le çalı a ı 

için mub:ıli mıim!,un l ılmnwa fd)• 

relcdi lmic; 'e bunun "cin h r ferde 
uc clel::ı ç:ılı nra.ıtı ubl'' i ntllı tJ 
etn kh ııkkı l•ır kılını lrr. 

Amerikadan 
Fransız §İmali Afl ikası 
ahalisinin ihtiyaçlarım 

kar§ılamak üzere 

5 milyon dolarlıl"' 
gıda mactcıe s 
gönderiliyor 

\'aşington, 1 ( A.A.) ) ın 1
1 

b... Cephenin me'dteE kesiminde Ve na giden 151 işaretli Fransız deniz j l::ınacak birer av olmuşlardır. 
ba~ &ölü çevrtsinde dWmıanm alt.Iaınm ıllAhlan alınmışıT, lıılürette- Birdenbire gök kıpkırmızı kesil • 
ltıf\~ hücumlan yeniden suya düş batı harbin sonuna kadar goz hapsi 1 rııi§t!r. Tersane, tek bir büyük 1nfl16.k 

·Amerika Barlcl1e 
Nazırı diyor ki : 

1 
Bununla hernber, Ye!ikielukl Ş"h· 

riııin )akında Rulıc~ selıri ile ::ılii· 
ka ının kcsilceelti tahmin ohınm:ık
ladır. 

Fr.ın ız Afrıka ı sh il , halısinııı 
ihli)açl rını temin etl cek ul n ve 
kQ meli 5.000.000 dolan n ınnd· 
del<'r, odiinç 'erme 'c kır 1 mn ka
nunu ıırnrilıiııce s ılın ıı ı ımışlı· 

Bıı nı llnr, ikisi irıı lı ı ~I. Ruı· 
'elt 1arafınd n ödıınc 'er ne ' 
kir lJma ad ı in ıslratöı ıı 1-clwaı ı 
Si tlİnll 'tı 13 Jkineitc i le V"rİı• 
miş olan ı !im t1 te\f l n se,ke• 
leC'('klir. "ftttr, ne alınml§tır , r.etlcesinde berhava. o!multtu. Ter.sa. 

~- '.IULONDA FAClA NASIL nenin yakınında ta.mir edilmekte bu· "«ti8TA VAzttET: 
CEREYAN ET'l1: lunan be§ gemi, ayni zamanda hava-

C • z a y l r d e ne,redflen 
I'.... Tulon facla•mı gözlerlle görmn, ''a uçm11•tur. Gemilere gidememl11 o-
""''"'llllı tebli"ıerden anlaşıldığına gü ~ " ._ " . .., l' e- olan bir zat dUn Deyll Telgraf gaze- lan bahriye sll!hendazıanUe tayfa. 
il) ıınus ile Bizerte arasındaki şö· teajnde hldl.aeyı §U suretle hik!ye et· lar, limanın dUkkAn ve kab\•ehanele 
~ elldöfer münakaliilı kesilmiştir., mektedir: Tjnde pusu tutmuşlar Almanlann Uze· 
) il l1tJ şehri Jtirbirine baAlayan .I..f "Fransız flloıu erkAnı harbiye.si. rine ateş ediyorlardı. Ertesi gllnü f&
~~da11 biri de kesilmiştir. Her an nziyeu kavrar kavramaz gemilerin cır vakti, Tulonun merkez nde hA.lfL 
hf/rtenin dış müdafanlaı:ına k~rşı'. ır.nrettebatı derhal ,ehlrden çağrılmıJ çarpışmalar devam ediyordu. 
<>ı- taarruz beklenmektedır. Blrıncı lndır. Bir Alman müfrezesinin ıs- G}'.:NERAL Dö GOL Al\IERlKAVA 
~duya gelince, ayrıca bir taarrma .!'lünde ağır bir tank, rıhtımladaki :sE ZAIU o.- OtDECEK'? 
tı.:er olacak Tunusa bir top Jllen ağır demir parmaklıkları kırıp par • Brltanova ajanamm diplomatik 

l'akJaflJlı.ştır. ~alaml§ ve m!hvereller, doıtrudan n.uharrlr!nin bildirdiğine göre general 
~IA~ttefilclerin ele geçirdikleri Ci• c!oğruya Struburg zırhlısı Uzerlnc? <llS Gol şimal! .AfrikRda vaziyet dü 
~ bir demiryolu ve yol kavşalf yUrUrtr.ü§lerdlr. ZE:}inceye kadar ve mihver kuvvetleri 
~ laaıdır. Bu mahal Tunus şehri ' lluhaclm}erin 1lk safları. zırhlınm Tunw•tan kovuluncaya kadar reis 
~: 23 kilometre şimali sarbisinde "erhal açmıı oldufu atef].e imha edil~ Ruzvelt ile görUşmek Uzere Birleşik 
~lllaktadır. General Anderso- mi§ ve 80 dakika sonra limanı aydın- Amerjkaya gttmlyecektir. Generaı 
~~ ltanıandasındaki kıtalar sabile hk iÇjnde bırakan mUthiı bir !ntllAk d(I Gol birleşik Amerikayı ziyaret et
~ ilerleyip gediği genişletmde vukua geluıl§Ur. Strazburg, artık tilf zaman Afrika Avrupanrn lstllA.ın 
A~aJC t>lduklan takdirde bütun yok olmll§tu. BUtUn mUrettebat ve ilin bir atlama t&htaaı olarak kulla· 
~- mtıdafaa "istemi aJtüst ola- mrhtıya dofru :Derlemekte olan Al • nılacatı esnada Fransız Afrikasınm 
~:..~. Muharebe sabasına gelen manlarm bir çofu derhal telef o)mUf idareat hakkında mUzakereıer eere 
;a~-.at lakviye .kıtalan tiu takdır lardir. Strazburgun parçalan blltlln yan edecektir. ŞimaU Atrlkada bir 
,.. hlo 'fabf kaytietmeden herban~ havuzlara dl)fmllfttır. Bu emada bil.. kaç sene bulunmut olan ~nera1 Kal"' 
a bJ. 1,; __ , k d'le.b•t cek lıal tün rıhtımlarda toplar, t~kler ve tu da dlS Gol tarafmdan Ruzvelte ya• 
Jı;...~ AC11Ume ısev e ı ı e , ta 
~ hlnıs Clenizden istifade edebi mitr&lyl!ıZler, cehennemi bir atet püs pılacak tekll!ier hakkmda tsahat 
~ ..... ı. mıa.tlkil kafilelerle k1il"llYorJardl. tnııı•kJıvm cskardılt bulunacaktır. 

_... (BU!ftar&fı ı leci aaytada) 

terml§ oldukları şiddetli mukavemet
te haklı olduklarını söylemiı ve İtal· 
~anın A.rnavuUuğu işgal gUnünU ha . 
tırla'arak şöyle demlşUr: 

Hiç kimseye zararı oımıyan maaum 
bir millet. biÇblr aebeb ve baahne 
o\makSızm birdenbire taarruza uğ'ra
mıştır. İtalyanlar, istilAdan ıonra, 
gfiya maha!U bir hUkOmet teşkil et 
tiler ve bu hUkftmet, 1939 se™!slnde 
vazifeye başladı. Bu ahval ve şeraite 
r.nzaran her Arnavut vatandaşının 

ve bUtiln diğer memleketler vatan 
d:.!llarmın vazjfesl, Arnavutlukta bu. 
lıman her tta}yan askerine at91 et 
rnektır. Zira, bu İtalyan askerleri. 
ATnavutıan haklarşndan ve hUrrlyet 
l~rlnden mahrum etmektedirler. 

Röniyon ada.ı hür 
Fransızlara iltihak etti 

Londrıı, 1 (A.A.). - Fransız m!lll 
komitesi Rönlyen adasmm savqan 
Fransızlara iltihak ettilfni bildi~ 

mektcdir. 
C ezayİr limamna iki F rannz 

Jenizaltın girdi 
<Jesaylr 1 (A.A.) - Cezayir rad

yosu, iki Fransız denlzaltıamm Ceza 
7Jr limamna glrdl#lDi blldirmektedl.r, 

Pravdn gazetesi, düşmanın şrır.. 
di Timoçenko orclıılarının demir 
hıılkaqnı kırmak için ümilslz bl,• 
teşehhüste bulunmak uzere llıli~nt 
kuvvetleri getinnı·k için t:ışıl uçak 
ları kııllan'Tlnk meclıurb eli nele kal
mış olduğunu ~ ıızm::ıl,tadır. 

\·tsıxı . \'ERUll~l l\I u.l'~ı T 
l'isi, 1 ( A.A) - Slalingr tılıla H 

merkez kesimde Hus•ar tn11 rmlı · J 
rına de,·am etmr~ıcr f:ıknl llerlcmc
"Yemuvarrıık olıımrımısl rdır. 

Alman kumandıınlığı iisHinliiılu:ı 

Almank m·vetlerinin elinde old ıı

ğırnu bildirmektedir. Al;: ı!li r hın· 
!erce esir almısl:ırdır. 

Stalin!S"adın cenubunda ve şlm 1 
batı~ında Rus k:ırşı t:ınırıızlnrı sld 
dl'llen ilüşmü !fır 

~----~~-----
Amerikan donanması 

kuvvetleniyor 
Nevyork, 1 ( A.A.) - Blrleştk A• 

merlkanm ııaııı donanma.em• Ye Uca· 
nııt ffloıruna birçok ~miler lltlb•k 
f"tmlştlr, Bunıarrn araınnda yUkae.!t 
tcnajda bir petrol gemisi ile tl<l kor
Wt vardır. 

arasındııdır .• 

Memurlara ,ekeri 
kooperatif dağı\acak 

Memurlara ' r 1 o•an ker 
t vzi lnt g!S m k Uzere dUn vll 
~ tte va ı mu ~mı Ahm t Kını 
ha k nlı nda blr toplant y pılm 

tır. 
Toplantıda ekerln m u ar koo 

p ratlfl tara!ın l n dal! tıJmaıu ka 
!8 tırılm tır. M mu ır koopcrat f 
Kadıköy UskUdar, B · ttR t bta.nbul 
ve Beyoıı-ıunda olmak Uz r :ıl'mt 

t>flt>ri ı,:acııktıT. Şek r 150, kurı .& 

s tı1acakiJr 
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Sen Jüst'ün 
Bir tav zih 

~~-----o,~~~~-

Beybell saaator1om11na girmek lçla 
matıalla sıra lteklemell l Aıım ı 

Japonlar Çinde 
ne iş gOrliyorlar 

, 

akıbeti 
Toplayan: Muz affer Esen 

Gazetemizin 14 son~~rin uyıaınd• "- TehUke olduğu ve ôıüm yakla, 
"Mısra!ardan ilhamlar .. sUtununda sa t:f?t anla§ılırsa son _,rUnlerlni geçir 
n&.toryoma girme serlevhe.lı bir yaz.ı mek lizere tercihan alınır,. ve "Onbi'ş 
intişar etml§tl. Heybel!ada sanator • glın yaşayacağı anlaşılan hastaları ~· 

yom.ı mUdUr ve b~tablbi doktor Tcv la biliriz..., şeklinde bir ceV'lp verlld L 
!Ik 1. G1ikc;:eden dün bir mektup aldık. {Une dair de bir fıkra vardır • .MUe~ · 
Scrtablb bazı noktaların tavzih edl~. oPece bu l(!kilde bJr cevap verilmesln;ı 

mesi rlcaailo ezcllmle §öyle demekte • mıklu yoktur. ÇUnkll btz tamaml! ı: 

dlr: tunun aksine olaraıc bUtUn dUnYS 
Sen Jiıst ilk nutkunu sö,:.·lerken smd" mahl~·etini bir parrn aıılat. "Sanataryoma mevcut yatağ'mdan · aauatoryoınıannda oltiuğu gibi mU 

'' lmn ııkıtmak, Jıul<ild \'atanper • tiğımız toııal Koton, Robc<ıpiyeri·n !'azla müracaat vakı olduğundan mü• cueıı.de kaldığı 3--4 ay urfmda on. 

Şimali Çindeki külliyetli kömür ma 
oenler i nı fşleten Japonya ayni zamand~ 
Ç·nin sahillerini elinde tutmakla on~~ 
tam bir abloka alllnda bulunduruyor 

\'eriil\ ü;ımgasıdır.,, Jiyecek ka- ııcyklcrillir. ıacaatlar sıraya konulur ve 11tralart dan istifade ederek kısmen olsu:ı. r;;a· Japonlar, ( ':mteki hareketleri 
ı·erlll• dıuogasıclır.,, <llyecel< l<ıı. :Mnr:ı ile ŞarJot Korchıv daı·a geldikçe hastalar kabul edilir. Sırs ıı:ma kabiliyetini iktisap f'debllecek b!lkkrndn hiçbir tebliğ ne retmi • 
ılar ileriye gitmişıi, Meb'usları Ur. srndn anlat:ıcağımız gibi :ek bn~ı. meselesi on sekiz seneden beri başmda §Utilı!e hastalıkıarı "llıbeten hafif n· l·orlar. ('ungkiııp, lebli~ler', ajııııs 
ııcrten bu ııutuk, dinliyenleri baş na bir kuv\'ettir, yn11larmı okut- bulunduğum bu mUessesede en ziyad~ lanlar. alır, diğerlerini kabul etmiye . h:ıvadisleri dl', Çin • J:ıpo11 hnrp 
tnn ba a çıldırtmış bulunuyordu. m:>yı, karilerioi nrii1H•1ııl:l sUrUk. itina ettiğim ve bizzat meşgul oldu. rek verem hastanelerine gOnderirız. \ azivetini t:ım~miyle tenvir efle
Zirn halk meclis kUrsü::ünden sim . lemeyi pelc iyi bilen yaman mnhar ğum bir ıştjr. Senelerden beri kendile. Herha!de bu meselede bir suile!eb mlyor • .Bu müphem İl et i,;iııde el· 
ıliye Jt:ıdnr böyle sert, ntılc, kat'i riruir. l\1ara halka yaııtırmnk is . ı ile hemdert o}duğu binlerce verem il· inim cıacak. dt'ki mallı.mata isfrnall edilerek, 
özler isitmemişti, bu l<ürsüden 1- tedlklerini ha::-kalarının \'po;;ıt:ı:-ı)" ııuı beklemekten miltevellit ıztırab - Bir veremlinin ıztırabına tercüman .laponbnn Çindeki nziyeti, ancak 
itilen özler fel efi mütalealar, le ı;iiyleterek değil, ~aıetcıle ya. Jarım c;:ok yakından hisseden bir in. oJmnk Uzcre yazılmış olan me~ftr umumi hııtlariylc ~ö terilP.hilir 

iJıtilal ııren~ipleri, tan.iyeler, nn. 1.arak emretler, halk ;ıra~mda. bil. 1 s:.nın başka türlü hareket etmesin~ yazının iyl ve !nııanl njyete makrun ;Japonyanın, Çinin üçte hirin!, 
• ihatl~r, içtimai fenlcicllerıl~n iba ha<ısa cemll'f'tin tortn:-.u o;ayılnn lmkAr- yolctur . .Bugüne kadar bu sıra bir hcyecnnın mahsuıu olduğuna ıilp· is~::ıl '?ri ,·ey:ı kontrolleri altında 
ret kalıyorılıt. rnkat Jlostlnn ara. İS izler , .e serseriler ilemincle bin- işini hiçbir hatır ve gönüle bakmadan lı o yoktur. Ancak hastalıkları ııehe. lıu!ıınıluklnrı ıoliı>hesizclir. 
mda ilk kelimen!n bir elimle söy. !erce tsraftnn \'ardır. Mnranın tek tam bir dUrUstt ve vicdan huzurile bile ahvali ruhiyeler! c;ok değişik ve ('iıı, en dre, Tibet, Mo;ofr•tan, 
lcrkeıı hile kelceliyen Sen .Jıls;t IJU bir siiıliyle atese :ıtılacnk, ölmeğe tatbik ettim ve etmekteyim. Binaen· heyecana müsait olan ve uzun zamar. )laıı~uri ~ibi memleket unsurları 
hatiplerin ltiçlıirisine hcnıemiyor hazır binlerce in«an mfitJı:s hir ı.ıeyh "vicdan hududı.na sığmıyacak teklemekten çok muztarjp bulıına:ı ile bir ~eni,lik :-ırzediyordu. l\lon. 
a~lc, sözler, tok bir sc .. ıe }'mnc;:ıyı ~mn·cttlr. lıir l~uball\lkle., tavsif edilmek \stenl· ,·erenıli hastalar üzerinde sırayl\ rl aolistan, hari'Ci \'c dahili Mor.golis 
ıcmizlemek i~in su yerine kaıı D:mton }t'rnn'<ız ihhtatiııde ak. ~en bir hareket isnadına karşı bunun ayet edilmediği hakkındaki şUphele· L'ln olınnk üzere ikiye ayrıldı. ov 
lmll:ı.nmak istiyordu. im, mantı~ın timsaliycli, Kondor tev~ik edllmeııfnl istemek hakkırndıc . rın yapacağı megum tesiri önlemek yet nusya.oın Uz:ık~ark, eyuletin~ 

O al<sam, Konvansiyon'un mu . ~e ilmi \'e iilçilvü tem"'il edİ\'orllu. Uzun zaman sıra bekliyen hastaıart:ı Lzcre keyfiyeti tavzihe ve en ufak bititıik buhmıı.n harici Moııg\l!i~ 
tcdiJ meb'w-Jarı aralaruıd:ı. koııus Jiondorsenin n;:tksadı jrıc;a~ılığa, tıöyle bir vehme ve bazı df.'(!jkoduıara lir tt!reddlldU olanların her tUrJü te. tan Hm~l:ırm elirule bulunu) or. Çi 
tular, faknt hiçbiri j im ate li geıı Dantoo'un ... meli Frammya lıızınr.t J ;apıımaları mUmktlndUr. Ancak ma. reddüdUnU izale etmpte heran hazı:- nin kenznnda buJunnn dahili Mon 
cc lüzumu derecesinde ehemmiYct f:lmckti, bu ilıi in"lnnın, ikisinin hall!I:de yapılacak ufak bir tahkikat t'lduCumuzu bjldlrmeğe zaruret gör· ~oli tan ise, Japon 'Kontrolü ıtltın. 
\'eımic; de~'JlrJİ, onlar Sen Jü~t'~ de kan dökmesi, zulüm etmecti, böyle bir şey olmadığını ve otamıya· dUm. MUaaadenlzle bu yazımı onlara ıl~u!ır. / 
bir meJctep kat'k!nı. macer.ı ara- haşkaJsnnı ağlatması imkan ız•lır. c.1tğını gösterecektir. Bu meseledeki hitap ederek bltlreceğllı; M:mı:uri büyük ~ark <\§y~o;ın:ı 
)'an bir genç gıizüyle bakıyorclu. Oisa olo;a diiğii'j'!n,cri uyırmnj;a t:ı- titlzlltıme gelen geçen bütün basta • Hatır, gönül veya ~rhangi bir te· dnhil mii">t,\kll bir de\·lettlr. Tibet, 
nntti bu ııutkun ertesi ~iınu m. lıc;ırlar ,·eya zulümc boyun eğer- h.r şahittir. • ııl rln 11ranızda bir değl§lkljk yapa.mı. ıle ilıle, (inin nüfuzu tnmami~ l'! 
risso, ratr~·ot isimli gazetesinde Jer. Bu yazının sonunda sanatoryomdlln yacağına eroin ofunu:t ve sıranızı mevhumdur, Burada, hıglliz nül"u. 
en Jiistten !ili ciimlelcrle bahse - :'.\tarn ise acayip lıir tiııtir. bSa. ;yapılım bir istizaha. cevap olarak müsterih bir surette bekleyiniz.., ıu <'ariılir. İn~iltere, 'fibet! elle· 

diyordu, ğı tahaka inssul:ın Mar~ys tnılar, rinde tntan l..flm:ılarln, epe~ce an · 

"Bu deliknıılının gençliğinclen ~·iiksek tahnka, r-tiineı ,•erler i<ıc 1B~ -~ ı:!i ~ 11 1 mıı; buJunuyor. doğ.&n bazı müfrit fikirlerini bir l\faradan lğrenir. Bu ii;renıııe hİ<ı"İ t~~:eiU~ 9 " e~;.. l~E ~--~ * * * 
tarafa bırakırsa. f>İf!Ok ~Özleri ha. O kadar kU\'Vetlii!ir ki giınÜll hj ~ ~ ı.:; _.l a ı: ~ 
l•ik:ıten p:trl:lktır, bu Jıatı'bı'n kud- • ('inin Japonların elinde bıılu • rınde .Snrlot Korda~· j.,111iııde yi'r-
reti \<ı ist~dadı ileride F'r"'ıı-.anın • 1 nan ÜÇte biri, deni2den itibaren, " mı l ao:m( a blr km ağız, elin.lr. hı-
sereflııi -..·ük elte"ck l>ı"r sebep ol·•, - · K dm dl menıleketin ::i:trkıncla. C('nııLıınıl.\ 

.. L .. ~:ıgıyle Mar:rnın C\ine ı:~rıli. lıan. a ımaaı romancı hilir.,. bulunan ar.lZi teşkil ecli,yor, J n-:ro odn 1111\ kadar iler'~ıli, l\farayı 
T:ıbil :Uiri .. sn da, ll"ntoıı ··e ı:0··. b ı"\ poıılnr, "llainan" adasını da isval .. • anyosunda hançıe•:kıtı. 'mıriinıle Ogüst Slrindbc:-s ismindcid rıı- Teklif, fena clcğil.. M::ısrar da ro 

mo?cn ;:ihi hirkac ay r.:onrn hu iC helki hir hiiceJ;; iilıJürmcmi<; bir mıınrı kadınl:ı ra çok <lüş.ınonıııı~. mııncıdnn. Adam knlıuJ elmiş, ::ıma etmi':'lerdir ki, bu ad1l, şarkta 'l'on 
ratrı delilmnlrnın bir mıtku 1·ıe ·'a. kin l>Mfezini knpadı~ı gibi. Uir-

u g-enç kızın, hir. tanını ı11Jı~ı hir nıla öyle. iken. hir knç ı!efa bıırnuncJ:ııı gene k::ıdın bunn mm·nfolrnl elıne· 
:-ı l\ğncmı bn-..·Jı-..• aca<"..'lın havalı'n _ b • • lnRll\'a huıludu bo\ unca u:rannn 

lard:m .Japon :>ehi.rlcrine tay)·alC 
nlmılarının ~·aııılması rnlimkiın •. 
lıın, Şangh.ıyııı altındaki ÇeJI 
.} nıı "', Kiy:mg-si. ve l~kyen e1' 
lctlerine lmr~ı ı:;id<letli bir taat,... 
::m. ge~ti. 

Jııı•onlann bu tıtarnızn,, bel' 
tl\y~·nre me.}'danlarmı e1e geçi~ 
3i, hem de bu eyaletlerin tşgıı.l\) 
J\in·Hona1dan g~erek Çe.ki)·nll~ 
İle Kiyang sJ cy:ıletleı'İni birbiriıı' 
b:ığJıyan demir yolunu kont,..ıt 
altında hulundunnn)'I i tihd:ıf • 
ıliyorılu. 

Japonlnrın her tnrafta giriştit 
icri hu hareketler, Çinlilerin fil' 
kıwemetlerl lcarşıc;mda, fazla il~ 
ı am e<"1emediler. Yal mı, Çe • jJ 
y:uıg hareketi hirl<aı: hnfta. sı.ird' 
llcrillalara kn~ı girişilen h:ıre1' 
i.} i netice 'en'li Ve bu uretJe {f 
teler jln'imen imha edil<li ,.e I" 
lanı da k:ı~ınldı • 

• lnponlar, Çin Jıarekitmda, ti 
) ' ü'k muluwemetlerle l:a,...ıla~ı~~ 
(ar. llafüuki. Çun~ Kinghı ni'Jı'I'. 
y:ı yolirle mlittefiklerle ola.n i~ 
batı l•f'C'ilclikten cıonra., Ça11fl'l 
ş,.kin §ilah ' 'e cephanesinin ,,..,, 
lacn~ınn 'e bu snrl!'tle fnzla ınull' 
\'cnıet e<len•iyeceğine ihtimal ~ 
ri.1iyorclu. Onlara, bir tal'aftan '!' 
dmı mr edilivordu ! 
Tııhminler~ göre, Çnnkııy Ş~ 

elinde, en•c?lce Am•rikac1an lıı~ 
ten-<lcn ' ' ::? sair yerlerden atılı~· 
ı;ilnh ,.c <'erıhaneılen biiyiik '"' 
stcf.t \nrdır. Bir mil.tnr silah ,r 
1 crılınne~i (le kurduğu fnbrik91"' 
«la me~ d:ına ı:retinyor • ., ., ,.. • mı anyO'iund<\ \'11rm:ı'ı ıçın bıı "nkahmmı.:, cvlenml~. ve birer ve- mi.:. Kocasını zorla se'-·y:ı h:ıle ı:ı· · ~ · • ı · ılen hılc ge"İtmemi ti', Ve esa«•n " ' '" J Cenubi \ unnan eya.\etının l e bır 

.. •' a<fam lıaltkımla ne kacl.tr ılcr(n sile ile knrılnrından ayrılmış. karmış. l l ·' "' .... ~ 
bunu h:ıynlinden hile "'e"lrnmedi. • kısmını kontrohi nltmı a hu unuu . :r.ı: ..... 

.... .. .. Lır nefret beııleme.;i İNıhe!liı'.:rf kn. Bıı rnııh:ırrir, J:ıpony:ııla bulun- Ogiist .Strindbcrg, fsvecin ın<'~· ......ı 
i;i ~in bu mnımr~~·i ~·aznbiliynr,lu. la.,·r:ı düs•inlilehilir. ruyor. ('mıka'' f'.iek, Japonlara Jıtlr. 
ll )' l • e< du~ıı s ır:ııl :ı , bir kızla ıemııs neli- hur roın:ırıcılnrın<lıın ve piyes mu- Bi t t 'k J - il 

:ı lll cı ...,en ,J:ist hiitiin hıı adam. ~ı d k"ld 'I Japımlar mlany•~·ı zup c u • lıir 711fcr knzanamıror amma ııı ' 
1 d. . ~ I ..., ~ra orta an ı:a ·ı ı •ten sonra ı-esi nılc hir h:ıla işlcırıis '"~ onu nl· h:ırrirleriııdcııdir, l!l!ll:? scne5i nılc , , le· d 1' 
n:-ın u ıı•roıil< el'İnilı-n, ya7Cfıldn- n lı . d" . · ten sonra ı nnnan eya tın en gc himcc bir Japon lmweblıi isP ..ı 

d no tspı)'er kcn ı ıni '1•1.;!ıiJtlİı• er nı~k mcc.IJurb elinde .kallllı~. ülclü. 1 n .. "-"' .. ..,,..,. 1 • .ıp · rm an cok J a<;"ı<a.' ı'lı, hftc;ka olt'hı~•ı h tl . h 1 1 D t d k cere '• ".ınh:ıy •"]e"ln nunum .. t cnr oh or. Bu mUttefı"kler ı'"ı'ıı )lll'd 
ı:. e'> enıış n l ıı, au on nn or. B' t k ··ıt " "' nu ela cok j.,hat etmic;tir. , 

1 
• 1 1 . Ogust Slrlntlbcrg. lcngiıı bir ::ı· ır yumur aya onsu as yon c1uğu Çung l>ing üıerinc yürumck -~'llır bı'r' bı'""""ettı"r. Yulnı7 ı;o ~ .car:ı.: ,.a7.ıyctle o nu~·:ı ıı ?cıl ıe ııı . "- ....... -

Kıra)m nıuh::tkeme i bittıikten. dnın .• Nik iılı muamelesi lamrunlnıı- hir r ift kundurAya ameliyat i tediler. 8!1 şebrm bulunduj:.'11 Sö . k"ı Japonl·'r, Çanka ... Şck'ın Ol • :t"er. 8t>n .Jii.,t'ıin ;\"ftrc'rnıiylc "'rnn. :r "' • ~ 
On .\Itınrı J.uiııln mahlıümivet ,.e .,

17 
idareo;ini eli'ne aldı . dıktan sonra, pek le güzel olnııy;ııı Serle,•hnyı ~örünce, hunun. Pa- c:uen eyalrti, pek da~lık bulundu · tefiklcrJe olan irtibntıru ke!llP" 

1 l:ımmdan onm }'ransa ka~ İ"İn. t karısını bir loknnlaya götünnüş. l:ıgon•·:ıd::ı, "'Dhut Amerikanın oı"rn· ğu ,.e Çinliler de, burada fazl" "İhi bir ''azi-..·ettedir, 
l .__ - " ki arkadnc:ın •!'illo.; ınuJ,;..,::ıtları • " " ., -" 

t e ut.·ı;ulmuğa ba.c;lnmı,tı, bu kan. 0110, ehcınmiyetsiı; bir yemek YC· sın ela '-"apıl:ın lıir nlış Yeriş· o:dıığı.- ınu'ka\'emct ~iistenlikleri için, Jıı. Sonra, Japonya, i~c:al ettiği ~ 
1 • 1 • ınecfüi tcmizJemel<ti. Uin:1c:'\nleyh l " k"I -"' r 1 ~ -•o· ı ırııt enın bao;rnda ela Jfohe<;ni.rer. • 1 ılirırıiş. Gelin hanım buna ı::ıyrct 1 1111 z.ıınnetıne ... iniı. Bu i•, Yıın.ıııis- ponlıu, 150 ı omet~ıen az 8. le-rcle, pek mühim menfaatler cı.d 

ttı • 4 •· ık ııri i~ nrta~ı cn·eıa 0Jironılen . " ' v . tıl.ıl bti:viık ılii~man c:ııuh~ 
1 

elmi~ . oma sesini çıkarmamı~. Yal· tandn lallıik t'rfili.'·or. i l<'rli;rem:?(lı)'!r. etmi'!tir. ş:mali Çinde, bifhıı 
I(' 1 .:1 ere hUctını ettiler. \'jlf:yetleri nıer dl ıra ı ortn an l<:ıl<hrc\!L:tan sonra .:1 nız, kocnsınm c,•vclce ,·ııaıl ettiği Yunnnı"st::ıııılak'ı kıtlıi'lııı doi'lur<lu· .Japonlar. bu muvaffakıyetsizlik Şan.side, lcüllivetli kömUr ,.e _ .. 
"hflil d 1 lceZııt'n nyırmak, Fr:ı 11..,,ı:rı ı•aren. o ., ., _ _...,.. 
ı ı n an. an lıiriıirini yemel"e 1 k • lz.di'"nç heyynlııılini halırlatmı~ v~ .r.11 facı"nl·.ı .·· ~:ı ıııd " , bo-,•ıc "arn- üzerine. ma ~s ayında, Cenubi mir madenleri ,·ardır, banlatv ~ 
b: ı dıla ı "" nnr.ı ""~ı.l'le "U';lnndırnral< Ji ~ .. , .. ,,. :\.'- r. •· htilaı çocuklanm par derh:ı l seyy:ıhale çıkmalarını iste- lıellerc le", 1 olunU'"'r. ~aasi~J,i. Çan~kay Şekin evveke i tlfafle edi.\·or. Daha onra, Çiıt 

1 • , ronrlı>nleri ortadJrı luldırclıl.?r, jh. ' JU •• ~ 
r:ıı ıll IJl \"ıyor •• <ıjzü ba de\"irde mi-:;. Son n"ıınlcr · 'e, l>oktorl" r ccmı' }·n•,ı, tardettii;i \"e sonm ~"ine kendi ine 7:1lptetti~i .... prlerin hft_vUk kı!'llP"J'. 

l --·'- · t;1al mnhk .. mesin r.ı J:linrlcrcliler, "' u " " · ., 
"

0
' enı ........ tır. en e-lden hl\nrlnnnıı hiıkunılcrlc Ho!llancı, bu israr karsısrnd:ı doktorl:ırııı ııara vey:ı eşy:ı ınuk:ı· relhctti~i l\Omünİ"tler ii7erine yti. \·e hu.,usiyle Çin snhi,ini eli lİ 

1 ı·ral!.-.ız l!.ıtilii.liniıı iitüncii mil . rnahkiım ettiler. '°l' ta~aın takırıı k:ılınc:ı, kalıkmış ve biraz. ötede ye- bilinde iş görcbi.kceklerinc k::ırar rüfüi. Rıı haN'ketlc baş ha_:ı ~İt· bulunduruyor. Ba sayede, Çl11 dd 
r t meclisi olaıı Kom-au honda ur m~ı. .... ı nn, .. 0 .. ,,le bo- vle tanıdıl'lı b;r · 1 mek \it.ere dP .Jnı>OA kuwetleri manlannı nbhıka. altında buldll • · • !!1,\·otint' ;zönderılilt>r '"' ·• ' · ., ,, ,, ~ vcrnıı~. Jumm üı.eriııc, bir yum•ır· ~ 

J>nrtı giıze t:trpı} on1u: lo'r,ııı.,aıla adamın , .001110 "ı'derek: Pelıinin c·ıenulmrnlalci Şan tur~ ile ran donnnm:ısını Jrullanabiliyo~~·· 
11 1• • 1 Sanm "'•ra J,en•arr. fırka ı ı"ın- , " t:ıyn konsuJlasyoıılıır, e~ki lıir :ıyoık· ,,.. 
' r \J :1' ctııı .. nıj ı•lnıı ·'iruııda uis ~ llnnanch bıılunnn Gerill:ılar ( çe . Ja ..... n-..·a tt'0-ı.kül erten ?>:aıt 

b Ilı •· - · ele cl>erti'ltler n'livlr. nnılan ufnk - l\arımla, bir izdivaç ~yyaha- kabıya nnıcliyall:ır haşlamış ve ı·~ " ;ıçn. · _.,.,,, 
et e< oıı;ıkl .. ri ~uı .Jironclcn ııtli telcr) Ülerine hüeumn ı;~ti. Ce hiikfımetivle, bir mrittefik mP"",.. 

ı 1 hir fırkaya geJd;, bn fırkıı ıı.~s. . tına çıkmıık isler misiniz? Emin o- eşya YC yi)·ccek muk:ıhilindc !eda- ., ,.. 
c n nı nn 'e ek eri\'etle tao:ra nıe- nuptnn da hir Jr1>00 liolu. Kan. lesi idrune etnıelrle beraber, 

b I l Ü ı ret(i~Jcrj fikirlerin f\!ıt:tlı,..i!Jndnll lunuz kJ, hoş bir vakit f{eçİnniı, O• YiJer alıp ~:ÜrÜIDÜŞ. __.., 
us 'tnn< :ı.n ın re {kep olan mu. ton'un s;jmalinc uzandı. ·lnpun delletin de, "Rüyük Ş:t.rki A'r. 

t ..ı·ı f •· ziyade (zira F.bert;,tler halıilmlen lıırsunıız. Ru scy ·nnııe bnlumnıın Sıhhiye nc:ı.:ırcıi, bu hali görün- .!# 
Ct;;I "l° .... 'M ; merli«in Ulc"C.lc orchı~u. lfa.nkeu ha\ ali..,inclc bulu. !iahn~ına ılahll o)ma9mc'lan İ9P ... 

, t 1 l •· ' i.htilaı pren i')>lerini hcll:all\'nn fi pek isterdim, oma ' ·aktim yok. Ye· ce, bunun meslek serefine uymı- • ı ·'er N c e- ter:' 11 .. :tn i . ·n rraıısız · nan meı kezin( de tak\ iye etti. fle ederelc, onu da, istedıği gı?ıt ...ı 
-.t- ı ·ııı IJrle.r neşredb·nrl:ırdı' R/)be.;ııı- ne romanımın lnshihlerini yapıyo- :rnrağını :ınlnlmak isletniş, nmn doi..· .,.. r"""' ı . r mmı:ıs:ııı--' gelen l\lon 1 * * * dare ediyor ,.e buna mokn.'1il, .J. 

tlı lı ' .. rt r 1 " n}n r _, . J ;\'cr'i11, Se11 .Jüst'irn ılıı<:, ıiıw,.lcrine rum. Mııliımya .. J\ndınlnrılnn hlr torlara dinletmnemi~. Doktorlar, y;. _ .... '.. • , >.. rın e , .- ı,·r1 1 ·a. - hükfımcte, ilah ''e r.epltane .... 
ri ... m~ u !:trulır_ l c ihti'İiıı·n en cn~el olıhıl,;Jarı iı:in J.calır.t nğraılr. şe) c'>frgcnıl"rn. Ya~ın. si1inlc seT- yip i1:rhilmrk ve ııivirıehilnıck iı;iı• ,Ja~mn ordusu. biraz sonra da, 

1 1 k R "' l d" J 1 1 k 1 1 ·' •ı.ı ~·or. • j <;jdd tli t raftarla"lflır, Uu jJıjııej ar. ya ı :ı la ÇI ·sın. en uC >3Şlllll !M· ıunı an ıa5 ·:ı çare ili :•m::ıuıkJ:ırıı , 1 :\merikahlırın fQ'i3. ettı-..ıeri tay• ,Jıtponyanın, bn Çjn de\ lctJerıtl 
fırl."\ r rnda ise bnta.kWt, dur· (Deı·amı \ar) lcndinniş olıırum. Demi,. sl))lemişlcr. yare meyd.rnlan bulunan ve burıı. yeti'ltimtt"kte bir ~yesj var: O' 
<:un ın!m:ısına gelen Lemnrc n.di. !9----------- ------------------------------------- ----- --- -----.l:tnna da a.ikt'Ti muavenetferini ti' 
le ı rl.• u reni, iı:, mhtcı ::s~t bir min ebnek •. . Fn~nt ~!mtlilj'k, of!' 
ımrti. kunçtu. Ölii dişlerin i hirhirinc ı: :ı rı) ğın cşiiHncle oturuyorlardı. Onrnr lardan böyle bir §eY iştiyeceğİ"' 

l!u üç Jl:trti nr.ıs.ı:nla nılet iti. tı '\"e gözlerini ııçtı. F:ıkol bir ŞC\" sliriiciinün )::ıhıı t Spir id'in savur- hi ~ttirmlyor. 
hnriyie l\lorıtnm ar!nr bir ttıl:.< ııa.r göremiyerck J,u<fıırımışçn'iın 'ı -lııı. ılukl:ırı nüktelere gençler h lh ii.. * -:r. 4 
ti">ildilcr. Fn"at Pnrisi 'e ihtilali ııu lltrf.vcn •, ı-ızı-ı ıle giistnri~·ıo rdıı 1 · · ı 1 J - ıd- 1·1 • 1 •• ~f. _ .• , . ıır ıs cc e gu ııı> erı z:mıan >11<' N k" l 1 b" ı~ 

tPITI il cttif,leri kin ıılifu:darı iite. h:ı,kn larnfo rlöııdıi. Ellc•rlni ileri çnlıukl:ırını içmeye ıievnm ediyo.- • an ınt tn ge en ır tc •ti' 
1 ıilcrden <lah:ı , ... ,,a,·dı clal ı · "milli ('in kabinesi reisi.., un''j t• ..... ' · • ıa ' og- uz::ıtnrnk her sütuna, her J. ö~.c.,··c b- - k h" ir!dl ti """ ..,. ru ı.: t•b· le b n J 1 .. • ve ıını. ır c ye c oyunu .,~• · le Nankin hiil.'iımetillln ,,a·""' 

. r .. ır 11 cam ar otekı s:ırılıyor. her ""erde Jioın,n'-' I nrı . ı· 1 d il h 1 ;ro-.6_ m b' 1 il ! . rk ' ,, " • nıı ıyor ıır ı. oma, e\ ur c yeft" lıulun:ı.n \'n~-Şinl! Vey, yeni .Jw 
e u., arı :-. mc " -.uını e.c, or. ''or, onıı )-kalamar..~ r:ılı~. ı•·or<ltt. t k ı J k k d" • ' ~ t .. dnn !• l l 1 • t ' 1 d b " .. .,.. ... • ıu o~ıına ·:ı ı arn . en ını :ıvu . ~ekkül ede ı bava kuv,·etJeriaİ~ 

., •• c ınna' ıı. ıyor nr ı, u ı "ih:;ıyet p:ırm:ı~ını tehditle 'l:ı llı .•· ._ so mUtevellll111"'l yapan akaa"lr Yav· ı mad,nn bı'r kenara liikürü~ordu.' J k · t d' h · J k ~m ... ' "'rın· •I rr-r • ı ı r ıs .. - ~ .. .. J mn ı c ı, e;rnıne sap :ı n:ın ... ti5 etti•·i sımd:ı, Ja""n". anın ,, . 
......_ e mm?. 1

"' n.c u ıı•, 8 rak <lurrlu, ,.e ı abııtnn:ı ) n ltı. tuh idi. Ö~ledeo sonrn keJri lamıııni)I r:ırılık fikirler ncs,esin l k:ıı;ırı)or ı· ,,... ~ d ,, ··~ • • dır:Jıl 
ıcat 'iO'Jr ... ıJ :uı k d' rnl r r'h da ı ' m nr usu nun YelıAAıec;ın 
•ıirtı· ..:n "' 1 •1 

tülen •,a
1 

•ta ,'" •1~ Filozor hir lürlii aklını toplıynnıı. Kendisine ııynlan yalağa yalan yerine Rt'lmişli. Hiitiin köyü ıJol.ış. rlıı. lıinım..,tiııi siil<ranla • kn •detmi~tİ''ı 
' ı., e c er, on ar ~ .ır" . .vor ve c-ndının clor rııe'kcnı"nc ron f'I f ·· . ı I l rl 1 k I hl 1 l \I 1 fi rı 

1 
b: il 

1 
b . ~ ., ı ozo . ıızıın rnuuı c uyuyama ı. mı~. ıer ·e~ e :ı lap o mtı'51tı; ıal- . ; 5:ını ycıııeğ in ılc nc-sc enrn c Vtınt"$, iıı~ \'ey, Sun • ''nt 5c • 

n ıc n<u antorı, :o C")lıycr, sıız ılch<elln lınkı' orrlıı . ""ı'lın~ct in f J l lh ct 1 1· ı · l • hL 1 ~ k r 1 · ı 1 '· 1 k - k · r '\f h' b' 
1 

. . • , " .- • a rn n :ır )orgunu"' gn ıp ~t • tıı :ı ,,:ıp ıeı pe · •07. ıı ı er clnw,;: çu ı~m:ı sın:ı r:ığın eıı, ·orkı ı go ·y •. :n ~cll"tı'rdiii ' 'e onun ".Jaııonl1' 
nra ır ır erının h:to;ını ycm"ge but hirdenhiff' • . .. rı'nden kop~.~. k d" ··ı 1· d d v d '' · 1 ı·~· f • l dl i · 'k. il' n lr;tdar. ·'" ..... ı, , .e og l"Ye ..a ar U)U ıı. •an ı~ı ıs el ıe:;ı çın rnn s nı ı · ı cnlc'l züne Yn~·ıJ:ın ııılmctlc hilikle knllıi 'ıı me--:ü tc-;riki. po)it;ka!nnı g 
E • •• h:11·:ıl:ı ndı \C lıiilüıı i-;fıkom ·tl<!rdc ıaman gcc::cği h:rdise rüraıla 11cc- kovmu~l:ırrfı; bluı "~ ctckliğinın ne dolmııJ.a bıışla dı. ~1--n hir znttır. 

\ ' ., ~ • ~fın ar,k:ıln~ıı,~ııd nıru· h:ıçTarl h:ılJar ı:izcrt"k. 1 ~lık çnl:ır:ı!, miş gibi geliyorılu. Kuvvetini tai.:- Jıaııg kuınnştnn yapıldığını anlnnıuk Aşinn ok~ııçlı k::ız:ık , Doroş i:ı• * • • 
• 

1
' '? crec-ec ~ se er• e onnt killscclc uı;ana "i:ı hmıl:ıd · Filozof ta vi•·e etmek ÜU'rc kendisine bir ma"- · r ı ı· · • J J ı lılrlı'ktc -..·cr ı"ncl e ıı kıı l k." rnk·. m"m:ıl. l:lnm· · • J .,. nıyel ye c ını uz:ııtıgı yakışık ı ı r ,, .. J 1 t" 

1 ı il. b l. bulun nert'dt') sc h:ışma dokunnt'n_. r.ıp:ı rtolusu ,ımrap verdiler. ()ıilt ı· d k" ı . - -· 1 ·ı· l . - lla ••ıli lı.:ıkn lını , ınc1 · 1 epli cfcıı. aponya. Çin harbinin lıu a t ıı, a 111 ıe\"cc.:.nb hatihı mi " lnzc, c ın e ı "'uregı ıissedı ır ıır ,, " r • l d h-·, fi .-fi 
·ı ~ 14• . ! · ğını s:ınnordıı , fnkal bunıınln lw.r:ı. .rcmcği sırasrnd:ı ı;almcak açıldı, kııvvelle sırtına "·:ıpı .. lıı·mıch. Fa- di, ı ll"tli. "akit geleli, ıazifcmizır r sene«ım e e. ı..."Ue ne \arlll~ 

~ l Ji • 'Z~LSı, t~nmuı ~ur" P8 1• . . . ı ·- · 1. " .,. y m t ~r R v · 
ı Gıı crın onunc f;'llt;erek ''Hastile, ~ · " • ..... ·'" ., ' ~ 

•1 ··s · · .. · 1 her kenı ı s ının çızı ıgı ı ıarcyi n';ı bazı meseleler hakkınıla fikrini ht•· k.·ıl ,·akil ilerle,.·irı ıı' · c:ıııı ".'"kl"•lı:t- lı:ı•ııw gidelim. ışır. n • • ~ 
ı: iclcl m" ti'~·t'rd• i tibdaclın Ci•nsl\- ın:ıdıl!ını ıhı gorfi~orclu. Du:ılıırını yan elli ve kari hir domuz ynvrc- ı;ıı filozofun dü~üııcc•d <le arlıym·· lloın:ı'yı yine n)·ni seklide kıi ı· 
r S"'-\ ı'"'lt n"~t·ı h·ı 1 1 . • .. dalın hızlı olmmn •:ı hıı~lndı. Tntmı sunu hemen hemen yalnız ba~ı~n du. Aks.anı ''Cınnl'ljnc bir sa:ıt k:ıl:ı SC'-'e niitiirılüler·, '-"İlle y:ılnız. b ı· K CÜ 
1 • .. _,, 1 . il·"' ı:ın~ını yı.. . . . ~ r . J - .. .. .1 ayıp ço 
tıN"nlnrın bno;ındıı bulunan llö- kılıııcnın o~l:ıo;ına gum ı~erek lnr!ı yivip bitirdi; liıkin kendisinin rlf'! hemen bütün hiı.rnelki\rlar tıır:ı, yn- r:ıktılar ve nrkıısınd:ın kapıyı ki· 
ınul,.n, "ürlcriyle Frnncııub ikinci ,.: har~lcetsız kaldı. Mor?nnış, ye. :ınlı}ıımndı/,iı bir hissin ff'siri ııl- lıul ka:ydırok oyna.maya hazırla'\- Jillcclilcr. 'ı'rılnız lrnlırkalm:ız üı 14 yaşında Muııtara KAhva cuııı~ 
J,a " n en S.!'\ ıl:ın Fabro .ıu C.lım. şılleşmıc; \ÜZIİİ ce el, ytne kalktı. tınd:ı kıılnrnk kili ede geçen hııdi- mışlı:ırdı, O)-Unda k:ızannu, J.;ayoo. keklik yine külbinc doğru inmc:tr si gUnU Mat 14 tenberi kaybolınılfl"r 
ten. r. ... ntın'un arka ından ~ürii Fnk:ıl hıı sıroıl:ı uz:ıkt:ın horoz Set;t serlen hiç kim eye bahc;etmek rt"sa· dc.niıı nrkasın:ı nllıyarak dol:ışm:ık ba~adı. Ayni kararmış ı nsvirleı-ı. Kendisini bll~ 
, c•ılcrclen<1ir. dııyulrfn. Cest'I la hula girıii \C t:ı. relin ete bulunamadı; meraklıların h:ıkşıun malikli. Bu oyun seyirciler yald ı zları yer yer pıırhynn t erç .!- ve g6renler ya ~ 

n )atını anhıt•nnğa çulıı;ıtğı • hulun kap:ıRı kapandı. ı.ııallerine: '•E'"eı. tiirlü fe\'klll:iılr icin çok meraklı olmıy:ı b:ı~ln· veleri, tehdilkiir sessizlik "e ha yakın poll.M .-1 
mız Sen .Jüit ile .Cobeo;piv,.r da' n- Filo1.0fıııı kııllıi küt kfiJ atıyor ve likler oldu" ıleınıekle iktifa ediyor- mışlı: Sıı küpüne benziyen sürüdi rekt"lsizlik içinde kilisenin orta· aşat?d&ltt a~ 

bütün vücudundan seJ gibi tC'I" nkı. du. ekseriy:ı zayıf, kısa lıoylu, her la- sınıla duran :ışlnn lcarn tabutu gör insaniyet .. _.-. 
yordu; fııknl horoz scslyle ccsıı . et Filozor. kıınnlıın doyduktan son· rafı pörııük domuz çob:ınınm o;ı~. dü. bulap gett~ 
hulıır:ık cl:ıha C\'\•d okunması ic:ıht'. rıı clr:ıflarındaki insanl:ını Jca,.,ı tına biniyordu. Bıışka serer sfirüdi Filozof kendi kendine: memnun e~ 

KOlIEUI KIS:\11 den sa}'faları hızlı hızlı olmmnğ.ı sevgileri uynonn insanlardandı. O sırtını döniiyor Te ona allıyan - Ne Yar ~ıınkl, diye sfi)•lend i ttr. Allree: P ~ 
&:ıt %0,10 da del"'am ediyordu. <li5lerinin or:ısın:ı ıııkışlırdııtı çu· Doroş daima: "Ama da büyük ~ şimdi artık bu marifet be.nim 1tör Dacı aa .. .,,., 

ASRh..EŞEN Bı\.JS !\ Sa fak sukerken onu ıılrnaılıı gcldi- lıui(iYle uzanıp yatarken herkesi küzmüş, ha!" di,e söyleniyorıiıı. mediitim hlr şey değil ti! Dn yal· ıa.rn Nl!'\·.-S,.11 

Cumart,..,ı '"' rıı:ıaı lcr. Aunlnr "!yakın ile bu defa kili. m:ıhnım bakıııl:ırln süzüyor l"'e ıhır- Daha yaşh hixmetkiırlar, mııtr:ı- nı:ı ilk defo olunca korkunçtur. E- lbıablm paşa cailde.sl numara Ol ı' 
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.97. 1 YAZAN: ISKENDER F. SERTELLi 

BAl1EJC, ZEl'DI KABİLESi 
,ı.ıt.ASL"iDA 

Iiablle efcadı ara11udıt blrkno beye 
cani• aahne geçti. Şlwdl kıs:ıca bu 
ıı;.ıtnelerl göz.den &'etlreJlm: Roiıla 

mubafru .\bdullAh bir aralı!< kenru 
i;aelı.rı önünde l\lahmudu çeviriyor VI! 

scıru)or: 

- Bel beni kendJ çadırından ne • 
den U%8klaştırdl ~ 

- Bunu anlanınyıı.cak ne vur~ 311. 
Nlfirlert ağırlamak 11,fn. .. 

- Bana lahna, reis benden çeki
ı;lyor. 

- Senden nJçln çekinsin? 
- Eb, ben kendisinden çok dnhıl 

yakı-,ıkh bir erkeğim." bunu &en de 
l>iJl.rı.Jn ! 

- Ne demek lıtlyoraun? 
- Ne demek ınJ l11tıyorum? UMA 

anlAyıtmadın mı T Reis kı~kandı. 
l\lahmat nekre bir adamdı, gUlmete 

ba~ladı: 

- Vallabı bir eey anlayamadım. 

Bu kıskançlığu ıebeb \'8.r mı! 
- Var ya. HallfenJn gliz.deslnl 

benden kakandı ve beni çııdınndan 

Bt.tı. 

- Bu bir vehimdir. ~n bunu 
unden nmnwWırn. 

- Ben do rellten ummazduu bu 
kıakançlıfı ... 

- Haydi, budala 1 O, korkudan böy 
le MJylemt,tJr. Onlar biç bir zamıın 

kankocaya benzcm\yurlar • 
- UacerlD kocaıı yabancı bir a • 

damdıl', Oobr r;evcelt"rlne böyle har&
ket ederlermlt-

- Kim.mit bu adam! 
- Cengiz banın muharlplt"rlnden 

lblt. Hacer için buralara kadar ıel· 
mtı. 

- Ben bunlan mn-.al diye dJnllyo. 
1'1:m. flu adam Mogol ordusundan kaı; 
IDll bir firariye beıızlyor. 

- l\locoUar ordudan kaçmazlar. 
Ren Kobanm Bağdatta b yere ıeı 
alğiııl anmıyorum. Yolda Hacerle 
4n"lenmlı. Sonra BM'~rl aaraya JötUr 
nıbflv. Hallfenlıı eline dilten böyl~ 

1'3u.ı bir kut elbette derhal kafeae 
konacaktı. 

- O balde Koban onu k!nfeıten na· 
"'' " ~"1111,' 

- Saraya glrmlı .. el altından Ha. 
cerle muhabere etmlı. 

- ı·aman bfr adam öyleyse bu. Jt&. 

la onu çadırına almasaydı dahra iyi 
cderdı. 

- Rt>Js işin} bilir, Javrum ! Adamı 
nt da tanır. Koban m.ırt ve tenıb: yll· 
rt.kll bir erkete benziyor. 

- Çok kalacaklar mı burada T 
- Zannotmem. !Wla mfsnflrlerlnl 

yedi J>Unden önce bırakmaz. 
- En apJı yedi gUn ben reisin 

çadırmdan uıak kalacatım demek .. 
- Bundan ne çıkar? Uzakta detll. 

ısın JB .. Belsin çadın 1Je atnln çadırıa 
artısında eUI adım me"'1fe yok. 

Retı;fu muhafızı Abdullah hldde· 
f!nden dJ5lerlnt gıcırdatıyordu. 

Aradan UQ gün geçtıtı halde relı, 

mı.ıhafızıoı biç arayıp ıormuyordu. 
Yokaa kabile rclıl kend!ılne mu • 

tl'llfız. olarak (Koban)ı mı eeçe<ıektl t 
Olabilir ya. Koban da mert ve Ab· 
~ullahdan daha rö11tcrı,u daha vuru. 
mı, dö,.ilşçll bir adamdı. 

Abdullala o gün rclıJn çadırının bıı· 
rem kapısı önünde bir cariyeye rast 
lallı. I'a"'&~a yanına sokuldu: 

- Hacer burada kıılacak mı': 
- Belli drtll. 
- Relı ne diyor': 
- Ne dE'dlğ1nl bilmiyorum. Yalnıı 

Ilııcuden çok hotlandıftnı görUyo-
rıım. 

- Şimdi Hacer nt"rede t 
- R~l•ln yanında ... 
- Ya kocaaı ... t 1 

/ - Onlar relııln ye~rnı l't" ava ırlttl. 
I~r. 

- Budala l\lofo). 8eraem koca. 
- Belki budala .. belki aeraem .. 

fakat çok temiz ve ('Ok ce11ur bir •· 
dam. 

- Neye yarar? kan ına ııahlp de 
ııı. 

- Ben böyle J>lr teY sö.)·lrıuedtm. 
- Söylemedin oma, bcıı •enın eöy· 

!t"n:"'k ııtedlklerlnı birer birer ketfPt .• 
t;m, Dlllnln altında gtz.Jedlklerlnl de 
blllyorum. Baydl, beı•den mklama: 
R.el"!. Barert gözüne ketıtlrmlıt. 

- tftlra .• 
- Bunu ıöyllJ·en sensin! 

7 
8 
9 

l'azaat 

'Alekaande1 Vert 
108 Qnıre.ı 

Muz.al/er Eıen 

L..u.n'i he .. aba kı:tn :ti:Jılll muslıı· 
!>İl ı·:r Brıitaııya, nıil-~ııkı) lıir 1 ı:ı. 
man de\leti fikirlerint kapılılılaı. 

Solclan şa§a: l'rı<ıı~a<la. bugiin her ~ey ,\lııı.uı 
l - Rayiha hisseden (iki keli- , .n IJe tnQ:iltere .ırasırıdn de\'anı 

me), 2 - Sıhhat. fc,•kalfıdc miba- ~den olilro dirim ~a\1l'l'!t ın sonurn 
mere, 3 - Yerden fırhynnlordan, boi:1ıc1ır, Mıitareke~·i tı>kiıı edcıı 
büyük değnek 4 - Duanın ~onunda Bl 'arıla Fran anın h;,ı: 11norm:ıl 
gelir, sıra, 5 - Bir cins lnş, yntl re her lı:ıı.ıru<lan nıu\aHaht~C'tl«>ıı 
eılen, 6 - nır sıfnl, edatının ter· Yi'l btiliümeti pel.: az ikna cılilcn 
si, ra~bel kaznnn•okhk, 7 - Anntlo- ti; tarzrla Fran .... 111111 "111i•lı bl, 
ludabir kasaba. elektrfü lc\'azıma· :u\lill11'' g~~irıli~ine ı..utun Fnın . 
tından, 8 - Knrnı doynnın çı· )arı inanifırmağa r;nlı~ı::ıur. 
knrd ıAı ~e!i, dokunaklı söz ııöyll'· Mt"• leketin Ü!,;tt> ı liisi, \ t IRlltı-. 
r.ıe, 9 - Akar sulardan, o suyun çı· l;ıvıları da dahil oldııf;n tıalıle A 1 

kardığt seslerden, 10 - Bir hayvan, ın;n b;;Jlinde ikcu •ıdlli bir hı. 
hakkı bulup çıkarmak btt)ell, 11 k.11\p nasıl yaınlalıilir? Şimıli 
- Raşunıza giydiklerinıJı:den, lıu· Fran,nda. on milyon niıfusu ve 
Iunmeya çnlışan. çoı ssyııla uıulıacir Pcten Fransa. 

l'ufordan aşo!Jıya: ~ının hudutlannda ııkı,mı::ı batu. 
ı - Cahil (iki kelime)', :ı _ Ca- ru,·ır Fran ... anın heıucıı butbıı 

nı sıkılanın tekrar ettUU kelime, ı:arn.b.uı veren bu ruıotnka ille!!.:_ 
eski bir mabut, bir ednt, 3 - Ha· leket yiye('eğinin onı•o:k yUııle on 
Jıya benzer ama ucuzrlıır, toprnk, bt>•ini ha!!ıl erler nıı ınil~· .. nlarc.ı 

• ' '· ~ JI • ' • t ( - Uykurlan kendine gelerek, hir insan i.c yıyera .. · ırngı ı.ı U· 

edat, 5 - :\fa-;allorın koı kunc talı- tAeak~ Mütarekeyi imıa edenler 
siyeti, uzu;1 sene. 6 _ Dlr mıı~ikı Fraıı.,adn. normal hnyatrn çabucak 
illeti, kac;ıkça, 7 - Xotn, sıı crı:ısın- dönt.' cğini taha:ı:~·iıı t"fOH~lerıli. 
ıtaki karal:ır (ce:nt>, g - Marekkeıı Almanlar Fransızlara bu t1ü~ünce. 
hir e:nir, ismin tersi, 9 - İnce ve .. "ı• safct. bir fi1iir n]c1uguuu an. 
:r.nrir, Tere;iye cır1m. 10 - nır ~:fol ı J:ıtmakt& g<.~ kalmadd!11'. Fransa· 
erlnlı, c:ıka, m(ikcmmc1, 11 - Kcn- j nrn ı~~ııl eflıl~ılş zengın .. Par~·a.,ın. 
dl kentlıııe l5lıycn ft1etlrrdrn. • ılsı (Normaııdıynd:t, Borotanyada, 

nıinkil bulmaramı::ın halli: r Bosda., Vekscude \'onll:ı \'c buğ. 
1 - Knlnbalık. S. 2 - O~·uk:ır:ın, ! day kasa~hk hayvanlar, §elier, sUt 

'.\fi, 3 - Cııka, Afacnrı. ,1 - .Al".a-ı lı:ıkımmdan sengin olan blitiln 
n:ın, Kay, ~5 - Sam, B, Dit, G - lk, mıntablarua) A!manlar bulabiJ. 
Dolııkasa. 7 - ~adim, UI, R - ,\. ılikleri her ~yS (kıymetleri ı:ok 
nel Marazı, 9 - N, Knrnnur, S, 10 o.hpheli olan banknotlarla) ntın 
- Karaşın, Em, ıı - Banabak, Atn, 

1 
ftldılar. Normal znmanlarda bu yj . 

- Hayır. Ben böyle bir tt'Y Mlyle 
medlm. 

- Gözlerin töylUyor. 
- Yalan .•• 

yecekler ~arnp mu'kJlbilinde Cenu · 
hi Fransaya 1tidiyordu, mütartke . 
den sonra Almanyanın yolunu 
tuttu, T-ınuuuı ortalarında Tan 
gazete.,i, Almanların i~gnJ c ılilmtıJ 

- lnklr etme! Sen her &eyi bili rrancıa}"ı i5gal edilmemi& Frımıa 
JOrtUD! 

- Ben bir eey bllmlyonım. 
- Reisin karm ne diyor bu ı,ıere1 

CDe,·amı var) 

-

-

<lsn ayıran "Çin ed'·' dindeu ~İ· 
hlyete baş]amıııtı. Bu ild mmtnlm 
ıııracımdn hiçbir ~·ol, hiçbir ticari 
i, imkiı.nı kalmndı. l\luha<'trler 

-
-

-
-

c-.; ... 
8 ·-"O 
<:.ı e 
-~ 
tJl 

r 

~'Urdlarına dönmekte tok ·ıkıntı 
ı;-ektiler. Fign.rod&.Lusiyen Romye 
hettfl Fa,İ'>t taraftan ol:ın .Jur dıı 
F~mnn J.ol'an Peten Fransaı.mlll 

tnmamiyle Amanı merhametine 
ı.ığ111mı5 olduğ11nu nçıktnn açıl;ıt. 

itir:ıf etti. l\lıi yö Fernan l.oren ~u 
!latırtarı yazdı: "Her ey \"i bnden 
·• !ri mütarc.1icı komisyonunun ,.e. 
receği kararlara bağlıdır, !lütnre· 
kc muahedesinin 1 i nci maddesi 
t-ıkı ıkıya tntbik edildıkı;e, yani 
İ<1~al edilmi~ mmtııkada.n işgal e. 
ılilmemt5 yerlere hic,:bir ~ıcla nıad. 
cleı.i gönclerilmemekte devam et• 
tikçe i ~al eclilmemi' yerlerde nor 
ıı•:ıl hayatın doğma"'l nıilml.ün ile· 
ğilclir.,, 

Nlhn~·et Ahnsnyn. Fran,.ayı son 
clcrece lni~iı'< du~iırm«'k için, h:lrp 
ten iki oy ev,·eı C'a u luk ettiği ı. 
tin F.razısadan çıknnlan Albe~'i 
Fransız sefiri ve Parl1 müm~Iİ 

olarak tnyin etmiştir. Abe!, Bo. 
ne \·e madnm Bone'nin ~ok sami· 
mi bir do tuydu, falıat bn clostluk 
Abes'i Vi i hllkflmetine ka~ı daha 
~·umu~ hareket ettinnf'k için bir 
~ebeı> olam~tır. Diğer ta.raftan 
Almanya tarafından idare edilen 
Pııris basmİ, Dea gibi bazı ki.an e
lerln dt yarclnniyle, bilha!ııa anıe. 
le sınıfı &T•Sm<la propngandıı yap 
mağa ba,Jamr,lardır. Bu tam bir 
:\'e.syonal • Sosyalist programıJır. 
nıı propaganda \'i,ideki hUkfımet 
ftdamlanm memlekette kim eyi' 

ttmsil etmiyen geriye dönü' ta• 
rnftarları Ye sennayeye, hAttll. gö. 
riinmiyeu esrare~nü iplerle 1ngif. 

1 tereye bai;lı kuklalar h&linde gös. 
terir. l\tUnlb ızwnanmdn Adolf 

Kitlerin in ant taraflanna meftun 
olan Alfonı dö Şatobriyan Parls 
guetelcriııite FraMayı kurtura
cnk biricik çarenin mibVt"r prcn. 
siııleri olclniunu yazmuktıın yo. 
ru1nıadı Ye Vi icle l'\fnrsel nca 

(Deumı nr) 

- oJ -

(Uaı.etemWn blrlncl uyfllBında 

başlık yanandaki tarih ı;erçevoelnl ek. 
ılyerck göndere-cek okuyucularımızm 
ticari mııhlyetı b.ııiz olmıyaa llliçtllı 

lllnları pnmııız ncırolunur,) 

Evlenme teklifleri: 
1# 18 ya§mdıı. QOlı: beyaz tenll 

kumral sat'hı \'C gözlü, 1,65, İJO) un 
da, mlltenasip vücutlü, orta ıne:c -
lep mezunu şeı erli bir aile kız:; 
mühendis, minınr, askeri doktor. 
veya hukukçu dürüst, bir bayin ev. 
lenmek islt-mcktedlr. (\'nrlık) rcr · 
zlne mOracaa t . 

ı;ı Boy, 1,70 kil, 60, buğdny be • 
nlzli ve 22 ) nşındıı iO lira ıpalşlı 
bir bay; orın boylu bııhk etinde i} · 
bir aileden kız. ,·eyn dul bir hayan• 
la c\'lenmek istemektedir •. oı.N.C) 
remzine mürncıınt. 

• 28 yaşında uzunca boylu in< t', 
tenli, kumral yüksek aileye men • 
sup giyinmesini ve evişlerini bil ı 
küçük bir evi ve eşyası olan dul L .. 
bnyan 40 45 yaşlarında, uzun bo~ -
lu nhUikı iyi evine, dü>ltiln, meım.,· 
nya asker bir bııyla evlenmek iste. 
emektedir. (28 • .\hcnk) rcmz.hıe ın ı 
racant; 

* Yaş 21 boy, 1,iO, kilo i2, tahsil 
orta, yUkaek alleye mensup Ana. 
doluda malı olan serbest meslC'k 
snhibibir bn)·, Hrı~{n bnlık elinde 
ortn boylu yatı 40 dan yuknrı ol • 
mamak ııı.rtue en az Uç b1n Ura ser 
maya verebilecek bir bayonlı1 ev • 
lenmek istemektedir; .CM.B.) rem .. 
zine müracaat: 

* Boy, 1,72, kilo 6,, yq 21, 11sc ıı 
den taed.lknamell iY1 bir aileye men. 
ıup, Antrı.ıyada manifatura ınatazan 
ve portakal bahçeleri bulunan, halen 
Ziraat bankasında 9 O!lr& maql& ça 
lı:makta ola.n blr bay: orta veya IJ~ 
t&hlilll ısıır11ın veya kumral &ayı! 

ve mun boylu 18 • 20 Y&flarmda t• 
m1'I bir aileye menaup, kendisine e • 
bed1 arkadaş U&bllecek nıı.ınu.aıu bı; 
bayanla evlenmek iatemektedlr. JŞ. 
1{. 214) remzine müracaat. 

* Boy 1,80, yaıı 28, orta tahallll, 
bUyUk bir ılrkette iy1 mevki. aah!b1 
memur, ve ayrıca lki parç& ~mJAk! 

t.ı.lunan lnylık vasati 250 lira ıellrlf 
bir genç, sanam nya kumral, ba • 
Jık e~nde uzun boylu, iy1 bfr aileye 
mensup 20 _ 23 yqla.rmda bir bayanla 
evlenmek Latemektedir. (I,ık) Temzl. 
ne müracaat. 

(LQtfen sayfayı çerlrlnfz) 



I§ ve r1:çi arrvanlar: 1 • Qı"'" t.lıAııWıa ~ am.ıtından 
•> 5 ;, ,._ oldukça g1b:el n nor 
-ı:aı derecede daktllo bilen t>ir gene; , 

1 
I;ususl müesaese ve f821Ihane!erde ça. 
ıışmıık için l!i aramaktadır. (T. K&. 

Z&n) remzine mUra.c"at • 
* Rober Kolej mezunu ve lktı.ııat 

fakUlteııl mUdavhnl bir genç, a~aın 
..-cya hafta sonıartnda lngUtzce ders 
teri vermek ı.stcmektet1ir. Sllbasııa 

atıelennln arzusile ingllizce öğren 
mel< ıatlyen ilkokul çağınr1akl kUçUk 
lt-rın bu hu!u.ııta tay.1alanmaıan gö 
utlllr. (Göksel) remzine müracaat.. 

• 39 do~uınlu , as'kerllkten dtaer 
karıle5inin silı\h altında bulunınıı
sı sebeblle tecil edilmiş, bir genç, 
iki kız kardeşine bakabilmek için 
çalışmak l•temektedir. resim işli'! -
rlnden, elektrik, ve motor tesisatın
dan ve tesvıyccillkten anlar gecele
ri de çatışabHlr. (Sancıı.k) reınzine 

müracuL 
• Uzun seneler ticarethane ve 

mfies5eseJerde muhasiplik etmf$ ve 
ukerlfkJe aJlkası olmayanu bir z~t 
if aramaktadır. Maliye, Gfimrük 
ve banka işlerine vakıf ve eyi re -
teI'&IlB vereblllr. Almanca ve ro 
mence konuşur. (A Ata) remzln~ 

mnracat: 
• Orta ve ilk tahsil tein hu5usı 

dersler verilir. Be~iktaş uzunçeş.me 
caddesi çeşme sokak 20 No.da 
öğretmen Mustafa Atabeke müra 
caat edilmesi rica olunur • 
* Tecrübeli, Fransızca dans vere 

bilen bir Tilrk milrebbiye 8 10 ya 
tına kadar yahut yeni doğmu~ eo
cuklann blr,eyile meğgul olabilir 
Taşrayada gidebilir. 
Bakırköy HüırefJi ıokak No B ile 

Jla.kbule Krı.tlu'ya müracaat: 
• Lisenin onuncu ~ınıfında oku_ 

-,an bir ıenç maıt vaziyetinin bo 
znklu~ yflzfinden öıtJeden son -
nlan heT hangi bir bte çah~ak 
btemektedlr,. (Heriş K.A) remıi. 

ne mtıracaat. 
* Satitın fabrfkalan tein ,eyyar me 

morlar alınacaktır. kefil ıarddır. 
J>OıJta litıturu, Galata 158'e mektup 
ili mfiracaat. 

• Bir fabrflia idare hanesi fçln 
iltfbe alınacaktır., (Postakutusu 
Gaiata 158'e mektupla mOraca'lt. 
* Fakir bir Renç; her hanRi hir 

mecmuamn resa&mlığmı kabul et. 
mek f~emektedlr. (Kim '1)) remzine 
mtiracaat: 

• 20 yaşıni!a bedeni hbfllyetl 
fyf, okur yazar bir genç; apartman 
kapıcılı~. asan~arcmük, veya ka -

1 
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1 ILKKANUN - 1942 

I= 
T ;R-K-iY~-. -İŞ-8-AN-K-AS-I -/ Y~İniı;·;j ;om;tti~iİecek 

1 - Kcşıt bcael! 9126 lira 62 kuruştan ibaret olup 1:1!ıt1Srilecek blr 
mahalde yapı)acak 680 metrelik yol tam\rj işinin pazarlığı 7.12.9.U pa.za.r· 
tesl günU saat l~ te tzınit~ tersane kapL!tndnkl komi.!lyon blnaıımda 

yapılacaktır. 

13.00 13.30 Peşrev, şarkı ve türk ı 

ter. 18.00 Program ve memleket sP 

at ayarı. 18.03 Radyo salon orke 
trası. 18.45 Müzik. 19.30 Memlckc 
saat ayarı ve Ajans hnberleri. 10 . . ; 
Oda müziği. 20.15 Radyo Gazetesi 
20.45 ~fiizik. 21.00 Konuşma . 21.1:, 
Mı1zlk. 21.30 Konu~ma. 21.45. Klfı 

sik Türk müıi~i pro~ramı. 22.30 
Memleket saat oyarı ve Ajans ha 
herler!. 22.45. 22.50 Yarınki prog 
ram ve kapanı-,. 

lorlfercllik aramaktadır. (Po !l 1 

rcm1ine müracnt: 
• Lisenin fen, şilbe~lnden mern 

bir boy; orta okul ve dokıızunı" 
mııt talebelerine matematik, ttzlk 

'üçük Car; Hesapfa' 
!943/KRAMıtE· FLANI 

KES/DELER: 1 Şubat. 3 Mavıı. 2 Afuıtoı 

ı 1 lkincitemn tarihlerinde vaptlır 

1943 IKRAMIYEL~Kl 
ı adet 1999 Lfralıll -
ı • 999 • 

• 
• 
---

1999.- Lira 
1199.- • 
888.- • ,,, __ . 

1 

kimya, rlersleri vermektedir. Talı· 
benin evine gider: talt>.heye veri ı ı 
len dersten blr!ncl, ikinci, rlevrcı l 
zayıf not alır"a ficretln yorı~ını k 

ı • 
1 • 
1 • 
1 • 
1 • 
1 • 

10 • 
so • 
80 • 

888 
nı 

668 
5M 

"' 131 

m 

• 
• 
• 
• 

----
888.- • 
15:51t- • 

"'-- . 
888.- • 

1%20.- • bul etmez; ücüncü devre sonun r: 
muvnrfnk olamazc;a bu devre ücrt• ! 
tini tamamen almaz. 

Su adrese milraC'.aat. 
l\f. Sabri Erkal., 

fpeki,, Ralat rabrlka'lt kum:ı, am 
bar memuru; 

• Amerikan kolejı mezunu ,.,. 
yüksek tahsil talebesi bir ha~·; hu 
susl surette İngilizce derı;leri ver • 
mekte ve bu lic;andnn :ıayıf olıın ta. 
!f!be}ert derslerine hazırlamakta 

dır. Tercüme işleri dr. kabul eder. 
'( A.K.A.) remzine m{)racat. 
* Askerlikle alAkası olmayan, H

senln fen kolunrl:ın mezun f:ıol, bir 
Renc;huc:uc;t veya rec;mi mfie!se~e 

~frket, mııltaıa. hilro, ve~a 1mnlara 
mllmac:iJ yerlerde çalı,mak fc:temek 
tt.dir. (Enerjik) reınzll:ıe müracaat 

• Tıp fakültesinde bir genç; or
taokul talebesine aribnatik, fizik, 
kimya yabancıdll (Franc;ııca)' 
derı;leri vermektedir. Fiatıar eh • 
vandır., evlerine gideblJir. (İh .. Ka. 
remzine müracaat. 
Aldtnnız: 
'(A.U.)' (Ahenk 28) •(A.B.0.D.)' 
(B.Ş.ldmııealz) (Bulunmaz) (Bay Faikı 
{Çabuk olının) (Dadı) (D.F P.) (E.E) 
(m.F,) (E.lal.) (F.ı§tne İlham) o(F.u.ş, 
(F.D.K.) (F) (Fmn&) (F. Tez) 
(GQ1ery1lz) (Hayat 151) (lı{.D.)(lal.T.ı 

(1ırLH.R,) (lal.E. 49) (NeU!) (0.İ.) 
(Özb&b&) (P.A.) (79 resııam) CR.A) 
(Sllmlmt) (Varlık) (Yenel) 

ı:so • 
su • 

U9 

" :a 
11 

• 
• 
• 
• .. 
-- ııno.- • 
- ıs.o.- • 
- 6600.- • 
..... S6'74.- • 

rtırklyı: it Banlraııma para yatırmakla yahm P81'11 Dtrtlrtfmt1t .,, 1 
fat7 afmı• olmaz. avut ~Rmant111 tJllllnhıl ,.,. "'"""'"'' '"'"'•""" 

lzmit Deniz Satınalma Komiıyonundan: 
• Tahmini Fi. Temfnatı 

Cinııl kilOllU kurut llN. kr, 
Takml çellğl ~:815 m/m 11715 600 1067 ıso 
Takım çellğt 80:100 m/m 1288 600 11159 20 
1 - Yukard~ ci1111, mlkt&r ve tahmlnl fiyattan yaztıı llı1 kalem malzeme 

ayn aartnamede »larak pa.zarııklan 4'.12.9'2 cum& güntı eaa.t 115 t.e 
İzmlrde tersane kapt1mdaki komlayonda yapılacaktrr. 

2 - Bir partide teşllm oluna.ca.k bu malzemenin evaa.f ve prtnamesi ko
misyonda g"lirUlebWr. 

8 - Ta!lplertn Ug'Jf ticaret vealkal&rtDJ, yukarda yazılı tıemlnatıarile btrı. 
llkLe belli gün ve saatte komjsyona vermelert. (18,7) 

(r · "' laranhul Beledi,.eaf if llnhıl't::: -. 
......... : • F l 

1 
Temizlik l§lerl •re sarf hutalıklar mllca.dele merkezlerinde kullarul· 

mak üzere aıır.aca.k ('8> adet arab& hayvanı 2490 No. lı kanunun (40) 
ıncı maddestnln ııon fıkra.ama. göre pa.zarltğa konulmuştur. 

.M:ecmuunı:n tahmin bedeli 12900 Ura ve teminatı 19315 Uradı:r. Şartnaı
m" zabıt ve muamellt müdürlüğü k&lemiııde görüleblllr. 
İhale f.12.942 cuma günü saat H t.e dalm1 encUmende yapılacaktır. 

Ta}ip!erin temin&t makbuz veya mektuplan ve kanuııeı:ı ibrazı 1Urın.. 
gelen diğer veeUmlarile ihale gilnU muayyen eaa.tte d&lm1 encümende bu .. 
lunmaıarı. (18221. 
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2 - B•ı ı'lc ııit ııartname, keşif ve tahlil! fiyat Ct'tveti komisyonda g!S
rlllebillr. Kat~ tc:mlnatı 1369 liradır. 

:: - Pa7.ar~:~a gire1>ileceklerln emniyet veslkalarmı, bu miktar ve bu 
gibi ı,,ıerj yaıı~ıklarma d:ı.lr fen heyetterinden alacakları ehliyet veslkala. 
rmı ve yukarda yazılı tııminatıarlle birl!kto ve belli gün ve saatte eksilt. 
meye l§tlrak ctm~k üze~ komisyon başkanlığına vermele:-i. (1R46) , HlllllC . ---- ~- -- ~-- · ·

~~~~--~~--~~- -
Tlrklye Cömhurlyeti 

ZiRAA T BANKASI 
8.ıuu.1111 ıartbJ: lAA8 - 8ermayeeıt: ıoo.ooo.ooeı 1'Ulll ı.&.ııwD 

ZlJ'a! " t1caı1 ber n•v! banka muamelelert. 

Para blrlktUeııJere 28,000 Ura UO'amiye ~wtyoır. 

' 

zıraat Baıı.kumda tumbarab " fhba.rms tuurat Ms&ptarmda 

en u l50 ıtruı bl.llwıaı:ılara HDede • cıeıa ceıdleceır ıwr"a U. &f&lıd&ltl 
.,..ana gore wamty• dağıuıacasur . . 

' adet ı.ooo UraWı t.ooo Ura ıoo wet 50 uraıı. ~.ooe Ura 

' • 600 • 1,00G • 1%0 .. ... • &JIOI • 
• • ı60 • l.OOG • uıcı •• • 

411 • 100 • 1,000 .. 

DiKKAT: 8e8&'118rtndakl para.ıa.r blJ' MDe t\lfııde l'IO Urad&D qaf! 
'!1lfllı1yeıı1en ikramiye ;Iktıgı tall01r<1e 'Al 20 Ca.zJutle nrUecekUr. 

Ku:r't!a.r MD~• ' ıtefa U Mart. lJ Butraıı. U ~llU. 

U Blr1ncikADuııcıa gellUeceltU.ı. 
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